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PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Mekanika kuantum adalah cabang dasar fisika yang 

menggantikan mekanika klasik pada tataran atom dan subatom. Ilmu ini 

memberikan kerangka matematika untuk berbagai cabang fisika dan kimia, 

termasuk fisika atom, fisika molekular, kimia komputasi, kimia kuantum, fisika 

partikel, dan fisika nuklir. Mekanika kuantum adalah bagian dari teori medan 

kuantum dan fisika kuantum umumnya, yang, bersama relativitas umum, 

merupakan salah satu pilar fisika modern. Dasar dari mekanika kuantum adalah 

bahwa energi itu tidak kontinyu, tapi diskrit berupa 'paket' atau 'kuanta'. Konsep 

ini cukup revolusioner, karena bertentangan dengan fisika klasik yang berasumsi 

bahwa energi itu berkesinambungan. 

Mekanika kuantum modern lahir pada tahun 1925, ketika Werner Karl 

Heisenberg mengembangkan mekanika matriks dan Erwin Schrödinger 

menemukan mekanika gelombang dan persamaan Schrödinger. Schrödinger 

beberapa kali menunjukkan bahwa kedua pendekatan tersebut sama. 

2. Tujuan 

- Mempelajari penyelesaian masalah dalam mekanika kuantum dengan 

pendekatan metode variasi atau WKB 
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PEMBAHASAN 

Disamping teori gangguan ada juga pendekatan yang lain yang disebut 

sebagai metoda variasi yang telah lama digunakan untuk menerapkan mekanika 

kuantum ke dalam berbagai masalah. Khususnya dalam tahun-tahun terakhir, 

perkembangan komputer modern telah memfasilitasi penggunaan yang berharga 

dari metoda perhitungan yang didasarkan pada metoda variasi. Dalam bagian ini 

kita akan mempelajari metoda variasi. Sekarang, kita memulainya dengan prinsip 

variasi. 

1. Prinsip variasi 

Sebuah nilai ekspektasi percobaan dengan sebuah fungsi sembarang 

diperkenalkan oleh persamaan berikut. 

(1) 

Nilai yang bergantung pada pilihan dari tidak lah lebih kecil dari nilai 

eigen terendah E0 untuk persamaan eigen = E  

(2) 

Kesamaan dari rumus ini hanya berlaku untuk sebuah kasus khusus di mana 

fungsi eigen yang berkaitan dengan E0. Rumus ini yaitu persamaan (2) disebut 

sebagai prinsip variasi. 

Sebagai bukti persamaan dapat diekspansikan dalam suku-suku dari fungsi eigen 

sebagai cii. Perhitungan E0 dengan cara melakukan mengekspansi 

menggunakan  Eii dan juga memperhatikan sifat normalitas dari ci kita akan 

mendapatkan 

(3) 

Ketidaksamaan yang terakhir diturunkan dari hal-hal berikut; Eo adalah 

nilai eigen terendah dan sebuah nilai absolut yang tidak dapat menjadi negatif. 

Karena ci tidak dapat menjadi nol untuk seluruh kasus yang mungkin dari 

variabel-varibelnya, kesamaannya memerlukan ci = 0 untuk seluruh ci dengan 



energi yang dimiliki Ei lebih besar dari E0. Ini akan menghasilkan kesimpulan 

bahwa sebuah nilai yang tidak nol untuk koefisien ci dalam ekspansi dalam suku-

suku hanya diijinkan jika Ei = E0. Hanya dalam kasus ini  E0 dapat dipenuhi, dan 

menjadi fungsi eigen yang berkaitan dengan nilai eigen E0. Dengan kondisi yang 

sama, jika c adalah sebuah fungsi eigen dari E0 memenuhi E0, maka penyebut dari 

persamaan (1) menjadi E0dq = E*dq, dan akan memberikan c= E0. Karenanya 

ketaksamaan akan berlaku hanya jika c= E0 dalam kasus di mana c adalah fungsi 

eigen degan nilai eigen terendah E0. 

Prinsip variasi memberikan sebuah petunjuk untuk mendapatkan fungsi 

gelombang dan nilai eigen untuk keadaan dasar. Untuk maksud ini, harus 

ditentukan sedemikian rupa hingga nilai c dengan menggunakan dapat menjadi 

minimum. Fungsi eigen dari nilai eigen terendah E0, yang juga fungsi gelombang 

dari keadaan dasar. Ini akan memberikan kesimpulan bahwa ini akan 

menghasilkan c yang berkaitan dengan keadaan dasar dengan nilai energi E0. 

2. Metoda variasi dengan menggunakan sebuah pendekatan kombinasi 

linier (Metoda variasi Ritz) 

Sangat sulit untuk menemukan c dengan meminimalisasi dengan dasar 

prinsip variasi di atas. Untuk berbagai fungsi-fungsi kita perlu untuk menghitung 

nilai masing-masing dari ci dan kita harus menemukan sebuah fungsi yang 

memberikan nilai minimum. Akan tetapi tidaklah mungkin untuk melakukan tes 

pada seluruh fungsi. Bahkan jika beberapa kombinasi dari E dan c memenuhi E, 

nilai eigen terendah di antara semuanya tidak perlu merupakan nilai eigen 

minimum yang sebenarnya. Karenanya sebuah kompromi dengan beberapa kali 

percobaan akan memberikan beberapa kali pengulangan dan dapat memberikan 

hasil yang tidak sukses kecuali jika pilihan yang beruntung dapat dilakukan. 

Sekarang kita mencoba untuk melakukan tes pada fungsi-fungsi yang lebih 

luas secara lebih efisien. Sebuah kombinasi linier dari n buah fungsi-fungsi c1, c2, 

c3,…, cn 

(4) 

dapat digunakan untuk melakukan tes dalam jumlah yang terbatas dari fungsi coba 

yang diekspresikan oleh persamaan (3), dengan menyatakan bahwa koefisien 

ekspansi ci sebagai variabel yang dapat dirubah dan secara terus-menerus 



dilakukan variasi. Meskipun terdapat batasan yang dikarenakan oleh pilihan dari 

ci, kita dapat memperoleh hasil yang terbaik untuk tes seluruh kombinasi linier 

yang sembarang dari ci sebagaimana juga tes dengan masing-masing fungsi dari 

c1 hingga cn. Dalam cara ini, prinsip variasi digunakan untuk menentukan deret 

dari ci sedemikian rupa sehingga ci dapat menuju pada E yang minimum. Prosedur 

ini disebut sebagai metoda variasi dengan menggunakan pendekatan kombinasi 

linier (metoda variasi Ritz) 

Dengan memasukkan persamaan (3) ke dalam definisi dari E akan 

menghasilkan persamaan berikut. 

(5) 

dalam ekspresi ini penjumlahan untuk i dan j harus diambil dari 1 hingga n. Hij dan 

Sij adalah elemen dari matriks n x n dan didefinisikan dengan integral berikut. 

(6) 

(7) 

Sij disebut sebagai integral tumpang tindih (overlap) antara ci dan cj. 

Berdasarkan prinsip variasi E harus dapat diminimalisasi dengan merubah 

ci yang merupakan koefisien yang diperkenalkan dalam definisi. Karena ci 

dan c*i adalah kompleks konjugat satu dengan yang lainnya, kita mungkin 

mengambil satu dari mereka sebagai sebuah variabel independen. Karenanya, kita 

akan mendapatkan kondisi untuk cic*i = 0. Untuk kemudahan, kita dapat menulis 

ulang persamaan (5) sebagai 

(8) 

Diferensiasi pada kedua sisi dari persamaan ini terhadap cic*i akan memberikan 

(9) 

Dengan menggunakan kondisi c*i = 0, kita mendapatkan 

(10) 



Ekspresi ini adalah sebuah himpunan dari persamaan simultan untuk cj yang juga 

sama dengan persamaan terdapat dalam bagian sebelumnya. 

Jika seluruh koefisien dari c1 hingga cn adalah nol, maka mereka akan 

memenuhi persamaan (10). Akan tetapi, himpunan dari solusi-solusi ini akan 

menghasilkan sebuah identitas yaitu  c*i = 0, yang secara fisik tidak memiliki arti. 

Dalam usaha untuk memperoleh solusi yang tidak trivial, yang lain dari solusi 

dengan seluruh cj sama dengan nol, deteminan berikut haruslah sama dengan nol. 

(11) 

Elemen ij dari Aij dalam determinan ini diturunkan dari koefisien Hijx 

Sij= Aij dalam persamaan simultan (10). Persamaan (11) adalah sebuah persamaan 

aljabar dengan orde n untuk c, dan disebut sebagai persamaan sekular. Persamaan 

sekular diekspresikan secara sederhana sebagai Hij x Sij = 0, yang mana hanya 

elemen ij yang ditulis antara sebuah pasangan dari tiang vertikal. c1, c2,…,cn(ci ci 

+1) adalah n buah solusi dari persamaan ini dan memberikan perkiraan atas nilai 

eigen energi. Nilai eigen terendah E1 adalah pendekatan terbaik dari energi 

keadaan dasar yang sebenarnya dalam jangkauan yang dimungkinkan oleh 

kombinasi linier untuk c dalam persamaan (3). Sebagai perbandingan dengan nilai 

eigen yang sebenarnya dari energi yang terendah E1, E1,…, nilai eigen yang 

diperoleh dengan metoda variasi Ritz memenuhi hubungan berikut. 

(12) 

Karenanya Ek adalah sebuah nilai energi pendekatan untuk keadaan tereksitasi ke-

k. Fungsi gelombang Ψk berhubungan dengan nilai eigen energi pendekatan Ek 

dan dapat diperoleh dengan memasukkan Ek ke dalam persamaan simultan (10), 

diikuti dengan mendapatkan cj. Harus dicatat di sini bahwa kondisi normalisasi 

akan memberikan persamaan berikut yang harus dipenuhi untuk cj 



(13) 

Contoh : Hitunglah nilai energi pendekatan dan fungsi gelombang dengan 

menerapkan metoda variasi Ritz pada Ψ= c11 + c11, dengan dilengkapi bahwa 

H11 = -12 eV, H22 = -6 eV, H12 = H21 = -4 eV, S11 = S22 = 1, S12 = S21 = 0. 

Jawab : Dengan mengunakan kondisi yang diberikan, persamaan sekular 

diekspresikan oleh 

 

Solusi terendah memberikan energi keadaan dasar E1 = -14 eV, dan energi yang 

lebih tinggi berkaitan dengan keadaan energi tereksitasi E2 = -4eV. 

Fungsi gelombang Ψ dapat diperoleh dengan cara berikut. Dengan menerapkan 

kondisi yang diberikan untuk kondisi normalisasi pada persamaan (13). 

(a) 

Persamaan simultan (10) untuk koefisien c1, c2 memberikan 

(b) 

Dengan memasukkan nilai-nilai untuk H11, H12 dan c1 ke dalam persamaan ini (b) 

akan memberikan 

 

Ini akan menghasilkan c1 = 2c2, dan kemudian persamaan (a) memberikan c1= 2c5, 

c2 = 1c5. Dengan demikian kita mendapatkan keadaan dasar fungsi gelombang. 

 

Berikutnya, memasukkan c2 ke dalam φ dalam persamaan (b) akan memberikan 

 

Ini akan menghasilkan 2c1 = -c2, dan kemudian persamaan (a) memberikan c1 = 

1c5, c2 = -2c5. Dengan demikian kita mendapatkan fungsi gelombang Ψ keadaan 

tereksitasi. 



 

Di dalam fisika, metode WKB merupakan pendekatan yang sering dilakukan 

dalam penyelesaian masalah mekanika kuantum. Di dalam kuantum, keadaan 

suatu partikel diwakili oleh suatu fungsi gelombang yang berbentuk sinusoidal 

atau eksponensial. Fungsi gelombang mengandung semua informasi keadaan 

sistem setiap saat dan tidak dapat diukur secara langsung.  

Metode ini merupakan singkatan dari Wentzel-Kramer-Brillouin, atau 

sering disebut juga metode WKBJ, dimana J adalah singkatan Jeffreys. Metode ini 

mulai berkembang pada tahun 1926. Pada tahun 1923, matematikawan Harold 

Jeffreys telah mengembangkan suatu metode pendekatan umum untuk 

menyelesaikan masalah linier, persaman diferensial orde dua, dan juga persamaan 

Schrodinger. 

Secara umum, WKB merupakan pendekatan untuk menyelesaikan 

persamaan differensial orde yang tinggi yang dikalikan suatu ε yang merupakan 

parameter kecil.  

Untuk persamaan diferensial 

 

Dengan menganggap bentuk penyelesaian dari ekspansi deret asimtotik  

 

Dengan membatasi  . Pergantian tersebut di atas substitusikan ke dalam 

persamaan diferensial dan melihat syarat-syarat batas eksponensial 

memungkinkan seseorang untuk memecahkan jumlah sebarang Sn(x) dengan cara 

ekspansi. Metode WKB merupakan kasus khusus dari analisis beberapa skala. 

Contoh : dengan melihat orde kedua persamaan diferensial linear homogen 

 

dimana  , maka 

 

Sehingga didapat 
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dengan mengasumsikan deret asimtotik yang konstant di atas dapat diperkirakan 

 

dengan  , akan memberika 

 

jadi δ sebanding dengan ε. dengan menetapkan dan menyamakan energi 

 

dikenal sebagai persamaan eiukonal, dimana 

 

dengan melihat tingkat energi pertama memberikan ε 

 

dengan penyelesaian 

 

dimana k 1 adalah konstanta sembarang.  Sehingga kombinasi linier dari keduanya

 

istilah orde atas dapat diperoleh dengan melihat persamaan untuk energi yang 

lebih tinggi daru ε. Sehingga secara eksplisit 

 

Oleh karena itu nilai error terkecil yang dapat dicapai oleh metode WKB sangat 

baik. Sehingga untuk persamaan 

 

dengan Q(x) <0 fungsi analitik, nilai maks n dan besarnya masa akhir dapat 

diperkirakan sebagai berikut  

 

 



dimana x0 adalah titik di mana y(x0) perlu dievaluasi dan  adalah kompleks 

titik balik dimana .  

Aplikasi untuk persmaan schrodinger 

Untuk persamaan schrodinger satu dimensi dan tak gayut waktu : 

 

dapat ditulis kembali sebagai 

 

Sehingga didapatkan penyelesaian umum fungsi gelombang 

 

kemudian didapatkan 

 

dimana Φ' merupakan turunan pertama Φ terhadap x. Turunan Φ'(x) dapat 

dipisahkan menjadi bagian real dan imajiner dengan koefisien nyata A dan B: 

 

Dan memberikan amplitudo fungsi gelombang  dimana fasenya 

adalah  Bagian real dan imajiner dari persamaan Schrödinger 

kemudian menjadi 

 

 

 

Selanjutnya, digunakan pendekatan secara klasik. Ini berarti bahwa setiap fungsi 

diperluas sebagai deret pangkat dalam  . Dari persamaan ini dapat dilihat bahwa 

deret pangkat harus mulai dengan setidaknya urutan  untuk memenuhi bagian 

real dari persamaan. Dalam memenuhi syarat batas klasik, dibutuhkan energi yang 

besar dengan konstanta Planck 
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Sehingga persamaan pertama dalam ekspansi ini, dimana A dan B dapat ditulis: 

 

 

Jika amplitudo bervariasi cukup lambat dibandingkan dengan fase (A0(x)= 

0), maka yang 

 

yang hanya berlaku ketika energi total lebih besar daripada energi potensial, 

seperti yang selalu terjadi dalam gerakan klasik . Setelah prosedur yang sama pada 

urutan berikutnya ekspansi maka yang 

 

Disisi lain, jika fase yang bervariasi lebih lambat (dibandingkan dengan 

amplitudo), (B0(x) = 0) maka 

 

yang hanya berlaku ketika energi potensial lebih besar dari energi total. 

 

Dengan melihat penyebut, bahwa kedua solusi perkiraan menjadi tunggal 

dekat titik balik klasik dimana E=V(x) dan tidak dapat berlaku. Ini adalah solusi 

dari perkiraan potensial bukit dan di bawah bukit potensial. Jauh dari bukit 

potensial, partikel berprilaku yang sama dengan fase-gelombang bebas yang 

berosilasi. Di bawah bukit potensial, partikel mengalami perubahan amplitudo 

eksponensial. 

Untuk melengkapi derivasi, perkiraan solusi harus ditemukan di mana-

mana dan koefisien mereka cocok untuk membuat solusi perkiraan global. Solusi 

perkiraan dekat titik balik klasik E=V(x) belum ditemukan. 

Untuk titik dimana x1 dan dekat dengan E=V(x 1), dimna 

 dapat diperluas dalam serangkaian kekuasaan. 

 

Sehingga didapat 
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Persamaan diferensial ini dikenal sebagai persamaan Airy ,dan solusinya 

dapat ditulis dalam bentuk fungsi Airy : 

 

Penyelesaian ini harus menghubungkan persamaan-persamaan diatas. Mengingat 

2 koefisien pada satu sisi dari titik balik klasik, 2 koefisien pada sisi lain titik balik 

klasik dapat ditentukan dengan menggunakan solusi lokal untuk menghubungkan 

mereka. Dengan demikian, hubungan antaraC 0, θ dan C +, C - dapat ditemukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Airy_equation&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhiQKt34xfL_aH-k0aECrySX5MBtAA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Airy_function&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhi-ahZp-B3jaIRHtajt9UC3xDUtlg


DAFTAR PUSTAKA 

 Razavy, Moshen (2003). Quantum Theory of Tunneling. World Scientific. ISBN 981-

238-019-1. 

 Griffiths, David J. (2004). Introduction to Quantum Mechanics (2nd ed.). Prentice 

Hall. ISBN 0-13-111892-7. 

 Liboff, Richard L. (2003). Introductory Quantum Mechanics (4th ed.). Addison-

Wesley. ISBN 0-8053-8714-5. 

 Sakurai, J. J. (1993). Modern Quantum Mechanics. Addison-Wesley. ISBN 0-201-

53929-2. 

 Bender, Carl; Orszag, Steven (1978). Advanced Mathematical Methods for Scientists 

and Engineers. McGraw-Hill. ISBN 0-07-004452-X. 

 Olver, Frank J. W. (1974). Asymptotics and Special Functions. Academ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
http://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/981-238-019-1
http://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/981-238-019-1
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
http://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/0-13-111892-7
http://en.wikipedia.org/wiki/Liboff,_Richard_L.
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
http://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/0-8053-8714-5
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
http://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/0-201-53929-2
http://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/0-201-53929-2
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_M._Bender
http://en.wikipedia.org/wiki/Steven_A._Orszag
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
http://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/0-07-004452-X

