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Standar Kompetensi:
' '=-9_cunakan konsep integral dalam pemecahan masalah,

-rluan Pembelaiaran:
:.:: ah mempelajari materi ini, diharapkan Anda mampu:

l.lemahami pengertian antidiferensiasi.
','i'uliskan rumus antidiferensiasi
',renentukan rumus umum integral tak tentu
',tenghitung integral tak tentu dari fungsi aljabar yang sederhana.
',l."nentukan fungsi asal dengan k0ndisi tertentu diketahui.
'.!emecahkan masalah yang berhubungan dengan antiturunan (integral).
'.renghitung integral dari suatu fungsi aljabar dengan cara substitusi
',tenghitung integral tertentu
',reqghitung luas daerah di bawah kurva dengan menggunakan integral.

. '.renghitung luas daerah di antara dua kurva.

Ra a a I r r r r r r r a r E i E E a d E & s I r8 s 1r a * a * s sa#E

$=, Pengertianlntegral

Arti lntegral (Antiturunan)

Pada operasi turunan (diferensial) yang dicari adalah f(x) dari fungsifx), Pada operasi integral
.='g dicari adalah nilaifr) darif(x) yang diketahui. Jadi, dapat dikatakan bahwa operasi integral

=:- ah kebalikan (invers) dari operasi diferensial.

- - r:oh:

- .:tahui fungsi F(r) = 2f + I + 6, maka turunan dari F'(x) adalah F'k) = 6f + Lt.
-'affungsi yangdidefinisikandenganflx)=61 +2x,makaF(-r) =2x3+x2tc,c=konstanta
-='Lpakan integral (antiturunan) dari I
-=-kian juga, jika G(x)=Zf +i -15, G'(-x) =61+Z*=f\l. MakaG(-r)jugamerupakanantiturunan
:=' 'r-r) dan setiap fungsiyang berbentuk 2f + x2+ c, (c = sofrbdrang bilangan) merupakan antiturunan
:='iI,r),

-:+t"al





Secara umum penulisan integral dapat dirumuskan sebagai berikut:

Bukti:

F(.r) =-1 ,"*'+C
n +1

F'(r) = !!1*,'*1) 1+C
n +1

F'(x) - r" (terbukti)

l:ntoh soal:
' Diketahui F'(x) = ra, tentukan F(x).

Jawab:

tr'(x)=.r,, maka n(r)= **,'-1 + C

= 1r{r*,) +c=fxr+c4+1 5

I Diketahui F'(x) = x-5, tentukan F(x).
Jawab:

F(r)=x5,makaF(x) = =1 ,-u'*C
-5+1

-!*-o+c
-4

' 
ffi;;ffi;ffinrr,tri;;ff 
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Rumus-rumus di bawah ini dapat digunakan untuk menghitung integral tak tentu fungsi{ungsi
: abar sederhana.

' Perkalian dengan Konstanta

- - 
-::h soal:

-=- 
-kan integral

-= :-3:

dari: IZx ax

. ,;r. = 2lr clx

= z(,);) r c
=t'+C





Tentukan integral oari: JE' 
+ q

x

Jawab: tu,-' :3* d* = [*'16*'+3x\dxx 
= l16x-' +3x-3)dx

6,30
-'t -2
-63^-- ^ *cdzxzx

Tertukan integral dari:

r. I(u +z\ a*

z J(a' -+, +51dx

3. l$r' -u +8x-1\ dx

/r. Ilu-t ax

1 llt-gx\'d*
e le,' + 5)(x-1]l dx

7. l$x-t\(x-t\'dx
E t+d'

x

s. t\*
x

ro t**
l1- lxdx
lL I,J, E
13. lt[V a,

11. Il a.
Jx
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Menentukan Rumus Fungsi Asal

Jika diketahui turunan fungsi (F') dan nilai F(x) untuk x tertentu, maka dapat ditentukan rumus
fungsiF(x) tersebut.

Contoh soal:

1. Tentukan F(-r), jika diketahui F'(xl = 3l - 4x dan F(1) = 7.

Jawab:

F(x) = lr'1x1 ax

F(x) = l@f - 4x) dx

3 ,*, 4 ,r,
=-i iL2+1 1+1

3 4"
= -x" --x' + c32
=f-2*+C

F(1) = 13 -2(1)2 + C
7 =1-2+C
C =7+1

=$
Jadi, rumus fungsi F'(x) = f -21 + 8.

2. Jika diketahui F'(x) = 4f - 6f + 4 dan F(2) = 10, tentukan rumus fungsi asal!

Jawab:

F'(x)=4f-Gi+4
F(xl = [r'1x1 ax

= l4f -6*+4dx
44 63

=-x --x +4x+C43
=i-2f+4x+C

F(21 = (2)r4 -2(2)3 + 4(21+ C
10 =16-16+8+C
C=10-8

=2
Jadi, rumus fungsi F(x) = i - 2f + 4x + 2.

Tentukan rumus fungsi F, jika diketahuiturunan dan nilaiF(x) untukxteftentu, sebagai berikut:

1. F'(x) = ?r, F(41 = 12

2. F'(x) = 2x - 1, F(2) = -1
3. F'(x) = 61, F(-1) = -3

6.



4. F'(xl=y- ,F(21=9

I - rtoh soal:

' Diketahui gradien garis singgung kurva y = flx) pada setiap titik (r, y) adalah

persamaan kurva y.

Jawab:

dv^:=z)(
dx

t 4,- = lzx dx

_r' =l + C, C= bilangan real

Gambar grafik 1 i y =* + C, melalui(-1,0)=0 = (-1), + C + C=-1
Persamaan kurvanya adalah y = *- 1

Gambar grafik 2 i y=f + C, melalui(-1,1)= 1 = (-1)r+ C =C=0
Persamaan kurvanya adalah y = I

Gambargrafik3i y=* +C, melalui (-1,2)=2=(-1),+ C=C=1
Persamaan kuruanya adalah y = * + 1

Tentukan kurva y, jika !!- = f - 2x- 4, bila kurva melalui titik (3, -O).

Jawab: Q =t-2x-4
dx
dy =(*-2x-4)dx
lay = 11*-2x-4) drc

, = ] f-f-4x+c-3

2
2x

us 'rs. F'(x) = j;-2x,F(4)=-3
6. F'(x) =3(t -2), F(1) = 1

:. Jika persamaan gradien di suatu garis diketahui, maka fungsi asal garisnya dapat ditentukan.

* =u'tentukan

xI



Melalui titik (3, -O)

6 = 1(3)3- 3, - 4(3) + c
3

6 =9-9-12+C
C =18

Jadi, persamaan kurvanya odalah y = 1l-*-4x+18.
3
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Tentukan fungsi y, jika:

1. 4 = 2"-3, dan melalui (3, 2)
dx

2. 4- = sJ;, dan melalui (9, 4)
dx

3. Q = (*+ 1)(x + 2), dan melalui (0, 1)
dx

4. 4L = 3.f + 2x -7, dan melalui (1, 6)
dx

5. 4 = 1- 1, o.n melalui (2, 3)
,lclx x

4. Menentukan Persamaan-persamaan pada Gerak Lurus Beraturan

lntegral juga dapat digunakan untuk menentukan persamaan benda bergerak lurus berubah
beraturan.

Contoh soal:

Diketahui suatu benda bergerak lurus beraturan dengan s (dalam ru) menyatakan jarak benda ke titik
asal pada saat t detik, v (dalam m/det) menyatakan kecepatan benda saat r detik, dan a (dalam m/det2)

adalah percepatan gerak benda pada saat r detik.

Jika a = 6 -2t, y = 2, s = 0, bila r = 0, tentukan persamaan v dan s dalam r.

Jawab:

a =6 -2t
dv

-=adt

L =6_ 2,
dt
dv =(6-2t) dt



lav = Ig -2tl dx
v =6t-f + C
t =0,v=2-->2 =6.0-0+C

2 =C
Sehingga diperoleh persamaan v pada saat , detik atau v(r) = 6t - f + 2

ds

-=ydt

4! =6t-f +2
dt
6 =(6t-f +2) dt

las=l1at-f+2)dt

s=3f-!fr2t+c
3

/= 0, s = 0 -+ s = 3.02- l. Ot* 2.0 + C
3

C=0
Maka diperoleh persamaan s pada saat , detik adalah:

1

s(t)= 3l - )f +2t + C
5

1

s{r)= 3l - ;f +2t +0
J
1

s{t)=31-;f+2t
5

-artukan persamaan v(r) dan s(r) jika a, v, dan r diketahui sebagai berikut:
' a=4 -2t,v = 4,,r = 0 bila f = 0

z a=Bt-p,r= 1, r= l bilar= 1612
7 a=200,v = 100, s = 50 bila r= 1

! a= 1,r=16,s= )flat=+Jt8
I a= t-1,r=3,,r= 1 bilar= 1

t'

5 Penggunaan lntegral Tak Tentu Pada Masalah Ekonomi

Fungsi biaya marginal dan fungsi pendapatan marginal, masing-masing merupakan turunan
:ffima dari fungsi biaya total dan pendapatan total.

Oleh karena itu, jika fungsi biaya marginal dan fungsi pendapatan marginal diketahui bentuknya
-d<a fungsi biaya total dan pendapatan total dapat ditentukan dengan antidiferensiasinya.

ah

iitik

3t')



Contoh soal:

1. Jika pendapatan marginal memenuhi persamaan R(x) = 24 - 12x + l, tentukanlah:

a. fungsi pendapatan total

b. persamaan permintaannya

Jawab:

a. R'(-r) = 24 -12x + t
R(-x) = Ie4 -Px + i) dx

=24x-a*+!*+c
3

Jadi, fungsi pendapatan total adalah R(x) = 24x - 6f * ll r c.
3

1

24x-6x2 + !x'
_3

x

=24 -6x+

atau

3P=72-18x+*
Jadi, persamaan permintaan adalah 3P =72 - 18x + f.
Diketahui fungsi biaya marginal C'(x) = 4x - 8. Jika biaya untuk membuat 5 satuan barang adalah

20 (dalam ribuan), tentukan fungsi biaya total!

Jawab:

C(x) = [c'1x7 ax

C(.r) = [$x-B) dx

=2i -Bx+ K
20 =2.(51' - 8(5) + K
20 =50- 40+K
K =10
C(xl =2i -8x + 10

Jadi, fungsi biaya totalnya adalah C(xl = Lt - 8x + 10.

Jika x buah barang dibuat setiap minggu, maka biaya marginal adalah C'(x) = (0,5x - 6), biaya-

biaya produksi dihitung dalam puluhan ribu. Jika tiap barang dijual dengan harga 9 (dalam puluhan

ribu) dan biaya tetap setiap minggunya 50 (dalam puluhan ribu). Tentukan keuntungan maksimum

tiap minggunya!

Jawab:

C(xl = biaya total untuk membuat.x barang

P(x) .= harga tiap barang, apabila dibuat .r barang

R(r) = pendapatan total

S(-x) = ksunlurt..
R(.r)=x.Plxl

b. P(*1 = 
R(x)

x

1"
-t
3



R(x) = r.9 = 9x -+ pendapatan total
R'(x) = 9 -+ pendapatan marginal

C'(rl -- 0,5x - 6 -+ biaya marginal

C'(x) = R'(.r) (untuk mengetahui maksimum)

0,5x-6=9
0,5.r = 15

x = 30, jadi dengan membuat 30 buah barang setiap minggunya didapat keuntungan:

C(xl = [c'fu) ax

C(xl = lp,Sx - A) ax

=9Ei-6x+K2',
Biayatetapx=0,c=50

5o= 1 i-6x+K
4

K =50

Ckl= !*'-6x+50
4

Keuntungan:

S(x) = R(r)- Ck)

=9x- (*-6x+50)'4

=gx- 1l*or-so
4

s(30) = 9.30 - 1.302 + 6.30 - so
4

=270-225+ 180-50
= 175 (dalam puluhan ribu)

Jadi, keuntungan maksimum tiap minggunya adalah Rp1.750.000,00.

-entukan persamaan permintaan untuk suatu jenis barang, apabila fungsi marginalnya adalah

)n-- . -10.F\Zr+cJ

Diketahui fungsi biaya marginal berbentuk c'(x) = {, jit, biaya tetapnya sama dengan nol,
,l2x

.:ntukan bentuk fungsi biaya total!

I



4

Diketahui fungsi pendapatan marginal R'(-r) = 9 *- 6x + 8. Tentukan fungsi pendapatan total dan

persamaan permintaan?

Diketahui fungsi biaya marginal C'(x) = (3# + 6x + 2) dengan biaya tetap 6 (dalam ribuan rupiah). Jika

C(x) menyatakan biaya total untuk membuat x buah barang, tentukan bentuk fungsi biaya total?

Diketahui fungsi biaya marginal C'(xl = 6x , C(xl dalam ratusan ribu rupiah menyatakan biaya total

untuk.r satuan barang. Jika biaya membuat 100 barang adalah 100 (dalam ratusan ribu rupiah),

tentukan fungsi biaya total dan biaya tetap!

Jika -x buah barang diproduksi tiap minggu, maka fungsi biaya marginalnya adalah C'(x\ = (0,3.r - 11).

Biaya produksi dihitung dalam puluhan ribu rupiah. Jika setiap barang dijual dengan harga 19

(dalam puluhan ribu) dan biaya tetap tiap minggunya 50 (dalam puluhan ribu rupiah), tentukanlah

keuntungan maksimum setiap minggunya!

r r a 5 r E r 4 E E E! & d I & e H * & & ffi e d & & H B 5 X lE ts B.r i-t ii'-r Fs i:r ii:

lntegral Substitusi

Salah satu cara mengintegralkan suatu bentuk fungsi aljabar yang agak kompleks yaitu

menggunakan integral substitusi.

Contoh soal:

1. Selesaikanlah lex + 3116 dx

Jawab:
Misalz =2x+3

du=2dxataudx=

I(u+g)udx =luu.

!au
2

4!=2=
dx

!du=![uudu
2 2'

=1.1u7 +c27

2

=!u'+C
14

= 1.1u+ 3)7 + c
14'

, k-1ldx
Selesaikanlah J#""" ' (r' -2x + 5)o

Jawab:
Misalz=*-2x+5
du

a = ly -2 = du = (Zx - 2) dx = f,!, = (x -1) dx

12



1

1 $-1)dx - ,rdu, 
b, -2x +5)6 - , uu = )!uu d,

: Selesaik^n 1 utu,
'ls -zx'

Jawab:

Misalz =5-2f
du, =4x + du=4xdr =dt

6
-dun'l:--4--- = -9!u-i duJu 4

611=_;.1u2+C
2

1

=-3u2+C

-la" =Gx dx

= -g,!J-4'* g

-:-:ch berikut ini dapat dijadikan suatu cara untuk menentukan rumusan umum integral substitusi.:. a,ari dan perhatikan dengan saksama!

l3-r (f + 115 dx
Turunan dari u =-l + 1 adalah u' =2x

.3.. (l + 115 dx= 3 ]fr' + 1)6 + C
2x 6'

= lro+ 
1)6+ c





16. ls1*-21,[y'-12, r7 a*

17.

18.

': Sg,{g*'J ax

c.

4.

-nv-

Jx +2

=

:

7bJ
2

o iLa.Jrtlx +2

1e. [-!ax
Jr'-2*+1

t 

i","ntritl"ir. 

& E & & ls d H & # ts & ff m & !r i! & is iB !r i-fi r'+ rn' iil rii ii' ::ii'::i i:i :r:

Jika/kontinu pada [a, D] dan r adalah antiturunan fungsil maka integral tentu dapat dirumuskan
Pngan:

dengan:a=batasbawah
D = batas atas

la, bl -- wilayah pengintegralan

itung lntegral Tentu

&rfrlr soal:

linglah!

2.. ltu-l a.
,|

.H:
2

1 [tu-tl ax =lx' - xf'
I

= (2'-2) - (l'? - 1)

=2-0
=2



Itu-1) dx =l* - -):
1

l,'- *)' =z

(o'-a)-(1 -1)=2
a2 - a-2=0
(a-2)(a + 1)= g

a-2=0
a=2

a+1 =0
a =-1

Karena a > 0, maka nilai a = 2.

Hitunglah nilai integral-integral berikut!

,1

1. tlN r t) a*
0

2/ r \2 ll,_ll a.
"r\ x )
43 [J;*
1

Dengan menggunakan integral subsfitusr, hitunglah nilai integral-integral berikut!

2

1. ltu-lif a*
,1

4

4,J
1

45I
1

,Ji d*

lo.!.x

1_
2. !*Jt-*'a*

3_
4. l*,lr'-4 dx



Tentukan nilai a pada integrat-integral berikut!
o

1. J(2r-3) dx=O
1

a

2. )x' dx =9
0

a

3. lxt dx=4,a>0
0

o

t jk + t)' dx =21
0

a +1

5 I xdx=10

E,
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Menggunakan lntegral untuk Menghitung Luas Daerah Di Bawah
Kurua

't, Luas Daerah Sebagai Limit Suatu Jumlah

Diketahui kurva y =flx), dalam selang tertutup a < x < b, akan dicari luas daerah yang dibatasidr hrva y =flx), a < x < b, dengan sumbu.r. perhatikan gambar di bawah inir

v =Jl*)

- -'-' menentukan luas daerah yang diarsir tersebut di atas, maka daerah tersebut dibagi-bagi menjadi
-='.=: panjang dengan lebar yang sama, seperti yang ditunjukkan pada grafik berikutl

X

17

y =Jl*)

ba



.ri adalah titik pada setiap subinterval.

luas persegipanjang 1 =ptxlr=flx.,\. Lx,
luas persegipanjang ll =pzxlr--flxr) . Lx,
luas persegipanjang lll=ps x /, =fl.rr) ' Ax,

luas persegi paniang ke-n = pnx lo= flx,) . L,x,

Luas daerah yang diarsir seluruhnya adalah:

L= Lt+Lr+Lr...*L,
= flxrl Lx,, + flxr) Lxr+ flxr)Ax, + ... + flx,) Lx,

r= iyl*,lt',
b

atauL=\fl*lt*

Luas akan mencapai luas sebenarnya jika Ax dibuat sekecil'kecilnya atau Ax -> 0, sehingga:

lil,)rk,lAx, atau. = lil,i/ @) dx =i,tr,,, *
Contoh soal:

Tentukan jumlah Riemann dari daerah yang dibatasi oleh y = flx) = -f , sumbu x, dan x = 3'

Jawab:

lnterval 0 < x < 3 dibagi menjadi 6 bagian.

Untuk menghitung luas, kita isi tabel berikut.

i =1



1.

2

3

{"

i

a

t = T =o''u

'r=Y =o'ts

*r=Lf =1,2s

*o= E# =1,7s

*u= T# =2,2s

'u= 
U# =2't5

f (0,25) = (0,25)2 = 0,0625

/(0,75) = (0,75]12 = 0,5625

f (1,251 = (1,25)2 = 1,5625

f (1,75) = (1,75)2 = 3,0625

f (2,25) = (1,75)z = 5,0625

f (2,75) = (2,75)2 = 7,5625

Zr = 0,0625 x 0,5= 0,03125

Lz=0,5625 x 0,5= 0,28125

Ls= 1,5625 x 0,5 = 0,78125

Lq=3,0625 x 0,5= 1,53125

Z = 5,0625 x 0,5= 2,53125

La=7,5625 x 0,5= 3,78125

8,9375=8,94=9

. 
= :,rdingkan perhitungan jumlah Riemann dengan irO, o, = !!_f f $,)*,

= ,:, [0,3], interval0 < r < 3 dibagi menjadi, Oagian. 
i=1

^ 3_0 3:: ,je .\.rl = - -Ar, =Ax, =Ars...=Aronn

l.=1. !,*r=2.3,*r=B

= ,- sehinggaflx) = lg l' = q
\n ) n'

' 3, 
"',,, = ,f 9l = 

3'
n \n) n

2(5):=2T=#2r

#(i^"+t)(zn +t))

27(2f+3n'+n),[.-;--J
+('r:. *)



!y-Lrr*)*,=BT(r-;-#)
=27 .z=g

6

Dari dua perhihrngan tersebut hasilnya hampr sama, yaiu 9, sehingga luas daerafr krrua y = ful' o < x < b'

dengan sumbu x adalah:

Dengan cara yang sama kita dapat menentukan luas daerah berikut ini:

f . iuas daerah-y=l\i, a 3! < b, dengan sumbuy adalah:

2. Luas daerah di bawah sumbu -r

fln

2. Menghitung Luas Daerah di Bawah Kurua dengan Menggunakan lntegral

Contoh soal:

carilah luas daerah yang dibatasi oleh kurva ! = *- 1' 0 < x < 2 dengan sumbu x'

Jawab:

-l

v





y=flx) =f-x

5.3

Dari tungsi-fungsi di bawah ini gambarlah gratik dan batasnya, kemudian caillah luas

daerahnya!

ngan sumbu -r.

an Sumbu.x.

an Sumbu ),.
gan Sumbu .r.

n sumbu y di kuadran 1.

gan Sumbu -r.

Luas Daerah di antara Kedua KurYa

Luasdaerahyangdibatasiolehkurvayl=flx)dany,=g(x)dirumuskansebagai:

dengan adanb adalah titik potong kedua kurva'

1.

2.

3,

4.

5.

6.

4



Contoh soal:

1. Carilah luasdaerah antara dua kurvay =l-xdarly=y13
Jawab: sketsa grafiknya

Titik potong antara dua kurva:
i-x=x+3
*-2x-3=0
(x-3Xx+1)=0
x=3, x= -1

Jadi, titik potong kedua kurva adalah x = -1dan x = 3 (sebagai batas bawah dan batas atas
pengintegralan).

Luas daerah Z

= s-[-r3) = fi?
[ 3./ 3

2. Carilah luas daerah yang dibatasi oleh kurva !1= x * 1 dan y, f _ 1.
Jawab:

Titik potong antara dua kurua:

x+1=*-1
f-x-2=0
(x-2)(x + 1)= I
x=2alaux=-1
Jadi, titik potong kedua kurva adalah x = -1dan x = 2 (sebagai batas bawah dan batas atas
pengintegralan).

= J_14 + o)- (x2 - xl dx

= It_rt* + 3- x2l dx

= t +sx- jo]_,

= (e+e-e)-[,-r- 
*)
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Menghitung Volume Benda putar

l. JilraR adalah daerahyangdibatasi oteh kway =f(x), dan garisx =dt danx =h, maka
volume benda putet yang tajadi, iile R dipuhr mengelitingi sumbu x adalah:

Contoh soal:

Tentukan volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi oleh kurva ! = i + 2, x = _1, dan
x = -3 diputar mengelilingi sumbu x.

vorume = rEJ:lffu)l'd.

= "lt-r(*' 
+2)2dx

= " Jt-r{*' 
+ 4x2 + 4) dx

= ,,[;,' * *,' - 
"]-,

= . [(;0,' 
* 

frsr' 
-oc))-[*,-,,' - 

fr-l)3 +4(-,,)]

=, [(T + s6 +,z)- (+-3-,)]

="(+-*-1)=,, (,*#)

Jadi, volume benda putar yang terjadi adalah rc2fr" satuan volume.

T

=



2. JitoRadatahdaerahyangdibatasiolehkuruay =I(x),y =gk),garisx=a;&/ngailsx=b,
iipu1r nengeliltngi iurOu x, maka volume Mnda pnlar yang teiladi adalah:

Contoh soal:

Hitunglah volume benda putar yang terjadilika daerah yang dibatasi oleh kurva J = f + 3x + 6 dan

) = 3 - 1 diputar mengelilingi sumbu x'

Jawab:

l+3x+6=3-x
f+4x+3=0
(x+3)(.x+1)=g
x=-iataux=-1
Perpotongan kedua kurva x = -3 dan x = -1, merupakan batas bawah dan batas atas pengintegralan'

-l
V = nJft'+3r+o)'-13-x1' dx

= ,,iO' +6x3 +20x2 -42x+272\ dx

=, [],' 
*f'' *f;*' *T*'-"']-

= ,[]Clf *]t-r)'*f;t-,)' *f;i-l'+27 (-1)-;(-sy *]t-s)-*f;{-s)'+21(-3)'z*"i-')]

=, [(+ 
- 
: - 

r,-rr)-laf - f -reo * ren - 
" )]

= -11,87 n

Jadi, volume benda putar yang terjadi adalah 11,87n satuan volume'

g. Jika R adalah daerah yang dibatasi oteh kunra g(y), sumbu y, garis y = c, 
!a.n 

y = d' Ittdl(a

volume benda putar yan{ teriadi iika R diputar mengelilingi sumbu v adalah:

Contoh soal:

Hitunglah volume benda putar yang terjadi iika benda yang dibatasi oleh kurva )'= \2, sumbu y, dan

garis y = 5, diputar mengelilingi sumbu y'



Jawab:

votume = "[!lsbi]'at
= "!',lst",lill'at

= n[1r'1u
L2' ),

='[lo''-]to'']
25

2

Jadi, volume benda putar yang terladi adalah f;n satuan volume.

4. JileR adalah daerahyangdibatasi oleh kuruax =fb),x =gb), guisy =c, dan! =d, diputar
nengelilingi sumbu y, maka volume benda pukr yang terjadi adalah:

Contoh soal:

Hitunglah volume benda yang terjadijika daerah yang dibatasi oleh kurva y = J16-, dan garis
x + y - 4 diputar mengelilingi sumbu y.
Jawab:
Titik potong kurva dan garis:

tqo; -4-y
16-f =(4-yl'
16-y'=16-By+y'
2y2 -By =Q
2y(y - 41= a
y=0atauy=4
Titik potong y = 0 dan y = 4, merupakan batas bawah dan batas atas pengintegralan.

vorume = " 1! {ls1l)' -[f(y)]'] dy = n tl$ - y), - (16 - f)f ay

= 7rf(16-gy+y, -16+yr)dy = nffey, -gy)dy

= "ltr'-irl= . [(3,0,,-un,)-,]
,|

= _21 
gft

Jadi, volume benda putar yang terjadi adalah 21fr satuan volume.

I



1

Beritah tanda silang (x) pada salah satu hurut a, b, c, d, atau e di depan iawaban yang paling

tepat!

Diketahui gradien { = * + b,flO)-fl-1) = 3, danfl1) -fl0) = 5, a + b = ....
dx

a.8
b.6
c.2
d. -2
e. -4
Gradien garis singgung fungsi y = fl*) di setiap titik P (x, y) sama dengan dua kali absis titik P

tersebut. Jika grafik fungsi melalui titik (0,1), makafl-r) = '...
a. l+x-1
b. I + x-1
c. -x2
Turunan kedua dari fx) adalah f'(*l = 6x - 2. Jika grafik y = flx\ melalui titik A(1 , 6) dan garis

singgung y =fu\ dititikA mempunyaigradien 4, makaflr)= ....

a. f-*+5x+1
b. f-t+4x+2
c, t-t+3x+3
d. f-x+2x+4
e. t-*+x+5
Dikerahui 

dft*) 
=g..8 iirafl+) = 19 makafl1) - ....

dx

b.7! e.e
2

c. 81
2

Gradien garis singgung suatu kurva di titik (x, y) sama dengan 2x -5. Jika kurva ini melalui titik (4, 7)

maka kurva tersebut memotong sumbu y di .."

d. x2

e. l+1

4.

a.2 d.5
b.3 e.6
c.4

5. f(*l=4 * r jikafl1)=5makafl2)='...
x

d. 81
3

a.6

a. (0, 11)

b. (0, 10)

c. (0,9)

d. (0,8)

e. (0,7)

2



7. Grafik fungsiflx) melaluititik (1, 0) dan (2, -1)jika gradien garis singgungnya di setiap titik (.r, y)
dapat dituliskan dalam bentuk/(x) = ax + 1, dengan a konstan maka grafik fungsifl.r) memotong
sumbu y dititik ....
a. (0, 1)

b 
['' l)

c 
[r, ;)

d 
['' -*)

e. (0, 1)

8. | 4. n 
fly =....t ,lzx' + x

a. zJF-+* +c

b. L+c
Jx'+x

c. Jx\x +c

e. Iffin1s=....
_o

e. u tf-
(x2+l)3'"

b. I .r
(x2 +'l)s ' "

c. 6(# + 1)3

ro. Iffins6=....
a. 3(*+x)2+C
b. -3(f +.r)3 + C
c. 3(*+xl3+C

d. -3
(x2 +xl3 +C

e.3
(x2 +x)s +C.



11

12.

3

l" -1) dx =-6 untuk a > O, maka a = ....

a.4
b.3
c.2

triy^ 
df (*) 

=.c+ xrdan (1) = -l1, maka
clx 20

a.2

b1

d. 1

e.5

2

Ifll a* =
1

1

d.
4

1
6 _-

4

13

1

c.
2

12
Jikafx) =ax+b, lf@)dx=l dan IfWa-=5)maka a+b= ""

01
a.3
b.4
c.5
d. -3
e. -4

14. Diketahu iflx) = i,'or,iin^Xr) = -T maka kurva itu memotong sumbu ': :a:=

a. (0,0)

b. (1, 0)

c. (2, 0)

d. (3, 0)

e t,]9 o)
[3', )

15. Luas daerah yang dibatasioleh kurva !=6x-l dan ! =f - 2x adalah

a. 32

,20
D.

3

64
c.

3

d. 16

e.2



16. Jika D adalah daerah yang dibatasi oleh parabolay = 4y - l, serta garis yang melalui (4, 0) dan
puncak parabola, maka luas D adalah ....

a.!
3

b. 16

3

^20
3

17. Suaiu daerah yang dibatasi oleh kurva ,=+,sumbux, garisx= l dan garisx=4diputar

mengelilingi sumbu y, volume benda putar yang terbentuk adalah ,...

^28a.
3

,140. 
-tt3

4
C. -fi

3

18. Luas daerah (Z) dalam kuadran pertama yang dibatasi oleh kurva y = r(6 - x) dan sumbu .r
adalah ....
a.9
b. 16

c. 32

3

19. Perpotongorly= 6x-l dany=# membentukdaerah luasZ, dan sisanyadaerah yang diarsir
sebagai Lrmaka L, I Lr= .....

d. 26

3

e. 28

3

,20. -fi
3

e. lo
3

d. 32

e. 36

a.

b.

c.

d.
6

1:2
2:3
1:3
3:5
2:5



20. Volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi oleh kurva d = 2, y = 2, dan y = 4

diputar mengelilingi sumbu y adalah .."

1a. -fi
3

.15
b. 

-tt48

d. lo
4

11
e.

48

1.

^14tr,

48

Ka'lakanlah soal-soal di bawah ini dengan Mnar!

a. Diketahui parabola t = x(4- 3x) dan sebuah titikA(1, 1) pada parabola, tentukan persamaan

garis singgung pada kurva melalui titik A!

b. ientufan luas daerah yang dibatasi oleh garis singgung itu, sumbu y, dan busur OA kurva!

(O = titik asal)

a. bifet.f'ri parabola j =* + 2 dan titik-titik P(-2,6) dan Q(1,3) pada kurva itu. Tentukan

koordinat titik potong garis-garis singgung di P dan Qpada parabola!

b. Tentukan tuas daerah yang dibatasi oleh busur Pp, garis singgung di P dan garis singgung di

Q parabola!

fitit<-titif al+ ,g\, B(-2,4), C(2,4), dan D(3, 9) terletak pada parabolay = *, garis singgung AC

dan BD berpotongan diP. Tentukan luas daerah PAB dan daerah PCB!

Hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh kurva y = 2x + 4l

Tentukan a jika diketahui bahwa:
4.

5.

c i,(,v-,1 dx=o

a
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Standar Kompetensi:
Menyelesaikan masalah program linear.

Tujuan Belajar:
Setelah mempelajari materi ini, diharapkan Anda mampu:
1 . Menggambar grafik fungsi linear.
2. Menentukan persamaan grafik fungsi linear jika grafik diketahui.
3. Menentukan daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear.
4. Menentukan nilai optimum fungsi objektif untuk sistem pertidaksamaan linear.
5. Menafsirkan program linear ke dalam model matematika.
6. Menyelesaikan soal program linear.
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Menyelesaikan Sistem Pertidaksamaan Linear Dua Variabel

1. Menggambar Grafik Garis Lurus (Fungsi Linear)

a. Garis sejajar sumbu koordinat

Y = b, adalah persamaan garis yang grafiknya sejajar sumbu r.
X = a, adalah persamaan garis yang grafiknya sejajar sumbu y.

Perhatikan gambar di bawah ini!

a

Garis sejajar sumbu koordinat

r



b, Garis melaluititik pusat (0, 0)

Bentuk umum dari persamaan grafik linear yang melaluititik pusat (0, 0) adalah y = ox, dengan

a=lg a = /r lkemidngon=gradien), di mana d = sudutyang dibentukantarasumburpositif
x,l

dengan garis grafik ! = ax = L *.
x1

Perhatikan gambar di bawah ini!

h
Y= -xx1

Gais melaluititik pusat (0, 0)

Contoh soal:

Gambad<an gratiky =26.

Grafik ini mempunyai gradien a =2= ? = 
y,

1 ,.,
Penyelesaian:
Jadi gralik melalui (0, 0) dan (1, 2) seperti terlihat pada gambar berikut ini!



: Grafik yang memotong sumbu x di titik [g,O) dan memotong sumbu y di titik [0, 9), bentuk- [a') ' \'bI
persamaannya adalah ax t by = 6.

Syarattitikpotonggrafikdengansumbu.x, adalah jikay=0sehingga ax+b.0=c -->*=, --)*- "
q

Syarattitikpotonggrafikdengansumbuy,adalah jika-r=0sehingga a.O+by=c -)by=c -sy=!'b
Contoh soal:

Buatlah gralik2x + 3y = $.

Penyelesaian:

Grafik memotong sumbu xjikay = 0 sehingga 2-t + 3(0) = 6 = 2x =6

Jadi, titik potong dengan sumbu.r adalah (3, 0). 
x =3

Grafik memotong sumbu y jika-r = 0 sehingga 2(0) + 3y = 6 = 3y = 6

!=2
Jadi, titik potong dengan sumbu y adalah (0, 2).

Grafiknya terlihat seperti pada gambar di bawah ini!

Kerjakanlah soal-soal di bawah ini dengan benar!

Buatlah grafik fungsi:

1. a. !=2 3.

b Y=-2
c. 2y+4 =0

2. a. x=3
b. .r=3
c. ?:+5=0 q.

a' !=-2x
.2b. v= -l'3
c.3x+2y=Q
d. 3y =2,
a. 2x-3y =$
b 3x +2y =$
c. -x+2y=!
d. -x-y=3
e. -x-y=-2

+3y=$

Gratikb+3y=6

t





2 Persamaan fungsi linear dari grafik 1

adalah ....

Persamaan fungsi linear dari grafik 2
adalah ....

Persamaan fungsi linear dari grafik 3
adalah ....

Persamaan fungsi linear dari grafik 4
adalah ....

3. Berdasarkan soal no. 2, tentukan titik potong antara dua grafik, yaitu titik:

A = (..., ...) antara grafik 1 dan grafik 2
B = (...,...) antara grafik 1 dan grafik 3

C= (...,...) antara grafik 3 dan grafik 4
D= (...,...) antara gratik2dan grafik 4

3. Menentukan Daerah Penyelesaian Slstem Pertidaksamaan Linear

Untukpertidaksamaanl<x<3danlsySSdapatkitagambardaerahpenyelesaianseperti
pada grafik di bawah ini.

D

Daerah penyelesaianl < x < 3dan 1 < y < 3

il



Jika kita gabungkan dua daerah penyelesaian pada grafik tersebut di atas, maka akan diperolei
himpunanpenyelesaiandari sistemperlidaksamaanl<x<3dan1<_r,<3seperli terlihatpada
daerah yang diarsir di bawah ini.

Daerahhimpunanpenyelesaiandaisistempertidaksamaanl <.r < 3dan 1 < y < 3

Contoh soal:

1. Tentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan berikut!

Jawab:

.t=0

+Y=4

Keterangan: (a) Daerah penyelesaian x 2 0 dany >_ 0
(b) Daerah penyelesaian x + y < 4
(c) Daerah penyelesaian b +y < 6

(b)



Jika ketiga gambar di atas kita gabungkan, maka daerah yang diarsir tiga kali merupakan daerah
himpunan penyelesaian. Perhatikan gambar (d).

Jika kita tak mempunyai spidol berwarna maka kita arsir daerah salah (bukan daerah penyelesaian)

daerah putih adalah daerah yang betul. Perhatikan gambar (e)!

(d) (e)

Kita juga dapat menentukan daerah himpunan penyelesaian tersebut dengan menggunakan garis

bilangan pada sumbu .r, dan garis bilangan pada sumbu y.

Pertidaksamaan Sumbu r Sumbu y

x+y<4 <-4 +-4

2x+y < 6 e-3 <-6

Pada sumbu x Pada sumbu y

Dua daerah tersebut adalah:

Gambardua garis pada

bidang cartesius

x
xtY=!

39

(3, qx4,'

2x+t,=6
xtY=A'

2x +y =$



Daerah himpunan penyelesaian tersebut dibatasioleh titikA (3, 0);titik B (2,21; titik C (0,4).

TitikBadalahperpotongandarigarisx*y=4dan2x*y=6dapatdicaridenganeliminasiatau
substitusi.

2x+y =$
x+y =4

x=2
! =2 + titikB (2,2)

Tentukanlah daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan berikut!

Perhatikan tabel di bawah ini untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian.

x+y>4 4-+ 4-+

2x+y <6 <-3 e6

Pada sumbu y

Tak ada daerah yang dilewati tiga garis pada sumbu -r sehingga himpunan penyelesaiannya

adalah:

Gambardua garis pada

bidang cartesius

Daerah himpunan penyelesaian tersebut dibatasi oleh titik A (0, 4), B (2,2), dan C (0, 6).

Tentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan berikut!

l\x+y > 4
2x+y <6



Jawab:

Daerah himpunan penyelesaiannya dapat kita tentukan dengan cara yang sama seperti soal nomor
1 dan 2, perhatikan tabel di bawah ini.

Pertidaksamaan Sumbu r Sumbu y

x+v<4 +4 <-4

2x+y>-O 3 --> 6+

Pada sumbu y

Pada sumbu y tidak ada daerah yang dilewati oleh ketiga garis, maka dapat kita gambarkan

daerah himpunan penyelesaiannya sebagai berikut.

Gambar dua garis pada

bidang cartesius

Daerah himpunan penyelesaian dibatasi oleh titik A (3, 0), B (2,2), dan C (4, 0).

1. Tentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan berikut!

Jawab:
Perhatikan tabel di bawah ini!

Pertidaksamaan Sumbu x

x+y> 4 4+ 4+
2x+y>6 3+ 6 -->

Pada sumbu -r

Pada sumbu x

34

x
<4

2x+y > 6

Pada sumbu y

I
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4. Menentukan Nilai Optinum

Suatu bentuk fungsifl.r, !) = ax + by, yailu fungsi yang digunakan untuk menentukan nilai x dan y
sehinggaflx, y) mencapai nilai optimum (maksimum atau minimum) disebut fungsi objektif.

a. Dengan menggunakan ujititk pojok

Untuk mendapatkan nilai maksimum atau nilai minimum suatu bentuk fungsi objektif fl*, yl = ax + by
dapat digunakan uji titik pojok daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear.

Caranya adalah masukkan nilaix, dan y, (titik-titik) pojok yang telah diketahui dari daerah himpunan
penyelesaian sistem pertidaksamaan linear ke dalam fungsi sasaran (fungsi objektif)fx, yl = ax + by.
1. Nilaiterbesar sebagai nilai maksimum dari bentukfl*,yl = ax t b!
2. Nilaiterkecil sebagai nilai minimum dari bentukfl*,y) = ax + by

Contoh soal:

1. Tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi objektif l\*, y) = 2x + 3y, dari sistem
pertidaksamaan linear 1 < x < 5;y < 6; y >x.
Jawab:
Daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan 1 < x < 5; y < 6; y > x adalah:

Titik-titik pojok dari daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear di atas adalah:
A (1, 1) diperoleh dari perpotongan garisx= 1 dan y =x, sehinggay = 1

B (5, 5) diperoleh dari perpotongan garis.r = 5 dan y = -r, sehingga y = 5
C (5, 6) diperoleh dari perpotongan garis.r = 5 dan y = 6
D (1, 6) diperoleh dari perpotongan garis.r = 1 dan y = 6

l



Sekarang kita masukkan nilai .r dan y dari titik-titik pojok tersebut ke fungsi sasaran, yaiU

ll*, Yl = 2x + 3Y

A (1, 1) -+ fl1,1) = 2(1) + 3(1) = 5
B (5,5)+fls,5)= 2(5)+ 3(5)= 25

c (5, 6) +,(5, 6) = 2(5) + 3(6) = 29

D (1, 6) + fl1,6) = 2(1) + 3(6) = 20

Jadi, nilai maksimum dari sistem pertidaksamaan tersebut adalah 28 didapat darititik C (5, 6) dan

nilai minimumnya adalah 5 didapat darititikA (1, 1).

2. Tentukan nilai maksimum dan minimum untuk fungsi ll*, yl = 1.500x + 2.000y dari sistem
pertidaksamaanlinear-r >0;y > 0; x+2y <10dan3r+y< 15.

Jawab:
Kita tentukan dahulu daerah himpunan penyelesaian dan titik-titik pojok dari sistem pertidaksamaan

linear tersebut.

Titik-titik pojok:

o (0,0)

A (5, 0) yaitu, perpotongan antara garis 3x +

) = 15 dengan y = 0 (sumbu *).
B (4, 3), yaitu perpotongan antara garis:

x+2y = 10 1.3-+ 3x+6y=$Q
3x+y =15 1.1+3x+y =15

5y= 15

)=3
)=3+ x+Zy = 10+ x+2.3=10

x=10-6
=4

C (0, 5), yaitu perpotongan antara garis x +
2y = l0dengan x = 0 (sumbu y).

Titik-titik pojok pada daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear tersebut
disubstitusikan ke fungsiobjektif flx, rl) = 1.500x + 2.0QOy

o (0, 0)+flO, 0)= 1.500(0)+ 2.000(0)= 0
A (5, 0)+fls, 0)= 1.500(5)+ 2.000(0)= 7.500

B (4, 3) ) fl4,3) = 1.500(4)+ 2.000(3)= 12.000

C (0, 5)+flO, 5)= 1.500(0)+ 2.000(5)= 10.000

Jadi, nilai maksimum dari sistem pertidaksamaan tersebut adalah 12.000 didapat dari titik B (4,3)
dan nilai minimumnya adalah 0 didapat dari titik O (0, 0).
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Untuk menentukan nilai optimum dari suatu fungsi objektit flx, yl = ax + by dapatjuga dilakukan
Jengan menggunakan garis selidik.

Pengeftian garis selidik:

Misalkan dibeikan fungsi obpWif f(x, y) = 2x + y, fungsi ini kita jadikan garis setidik
dengan merumuskan gais tersebtrt menjadi b + y = le (k e R).

Titik potong garis 2x t y = k dengan sumbu-sumbu koordinat adalah:

a, Titik potong dengan sumbu x jikay= 0, didapat 2x+0 =k -->-, = t sehingga titik potong dengan

sumbu.r adatah [t. o.).
\2'- )

3 Titikpotong dengan sumbuy, jikax=0,didapat2(0)+y =k) )=k, sehinggatitikpotongdengan
sumbu y adalah (0, k).

Garis selidik dapat kita gambarkan dengan menghubungkan titik 
[; ,) dengan ritik (0, k).

Gambar di bawah ini menunjukkan garis selidik 2x + y = k untuk /r = 0, k = 2, k = 4, k = 6.

Semakin besar nilai t, maka grafik semakin menjauhi titik pangkal, sehingga nilaiflx, y) = Lr + y
fuga semakin besar,

Berdasarkan kenyataan di atas maka garis-garis yang sejaiar dengan 2x + y = k dapat dipakai
mtuk memaksimumkan dan meminimumkan suatu bentuk fungsi objektit flx, yl = 2x + y, dan garis
Gngan persamaan L* + y = t disebut garis *lidik.

Contoh soal:

Gunakan garis selidik untuk meminimumkan dan memaksimumkan fl*,yl --2x + y dari sistem
pertidaksamaan linearx > 0, y > 0, x +y < I dan 2x + y < 12

Jawab:

lfta gambalkan dahulu daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear tersebut.

Iy\'&+Y=6
\ '2x+v=4

2x+y=g
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2x+y=4 I+)'-8
Zx+y=2 Lx+y=12

Garis selidik yang digunakan adalah 2x + y = 11

k = 0, garis selidik 2x + y = 0

k = 2 garisselidik Zr + y = 2

k = 4 garis selidik Z{ + y = 4

k = 12 garis selidik Zr + y = 12

Garis yang melalui titik pangkal adalah 2x + y = 0, adalah garis yang melalui daerah himpunan

penyetesaiin yang membuat fungsi objektif bernilai paling kecil yaitu 0, sedangkan garis 2x + y = 12,

adaiah garis yang melalui daerah himpunan penyelesaian yang membuat fungsi objektif bernilai paling

besar, yaitu 12. Dengan demikian maka nilai maksimum adalah 12 dan nilai minimum 0

1. Tentukan nilai maksimum dan minimum untuk fungsi objektif l'' y) = 3-t + 2r' pada sistem

perlidaksamaan 5x+ 4y < 20,3x + 6y < 18, x > 0, dany > 0'

Tentukan nilai maksimum dan minimum untuk fungsi objektif fl*' y) = 30r + 25r' pada sistem

pertidaksamaan 3x+ 2y < 30, Lx +3y < 30,r > 0, dany > 0'

Tentukan nilai maksimum dan minimum untuk fungsi obiektif fl*' yl = 1zr + 24t' pada sistem

pertidaksamaanx +) < s,Lx+y > 18, x > 0, dan y > 0.

Tentukan nilai maksimum dan minimum untuk fungsi objektif J\'' y) = 3zx + 241' pada sistem

pertidaksamaan2x +1, <'15, 3x +2y < 25, x > 0, dany > 0.

Tentukan nilai maksimum dan minimum untuk fungsi objektif fl'' yl = 75x + 80y pada sistem

perlidaksamaan 4r+ y >8,2x*y > 6, x+y > 4,,r 2 0, dany > 0.

Tentukan nilai maksimum dan minimum untuk fungsi objektif fl*' yl = x * 2l pada sistem

pertidaksamaan 1 < x < 4,0 3 y < 10, dan y <Lx.

4

5



7. Tentukan nilai maksimum dan minimum untuk fungsi objektif fl*, yl = Sx + 6y pada sistem
pertidaksamaan x +y ) 2, x +y < 5, dan 1 < y 3 4.

& Tentukan nilai maksimum dan minimum untuk fungsi objektif fl*, yl = x t ! pada sistem
pertidaksamaanx-2y 24, x+y >3,2x+y < 16, dany 5 4.

lJntuk no. 9 sampai 12 diberikan gambar daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan.
lltunglah nilai maksimum dan minimum untuk fungsi objektif yang diminta (gunakan garis selidik).

10.

Fungsi objekiffl-r, y) = 5x + 10y Fungsi objekifflx, y) =

xt!=$

,12x + 15y

Fungsi objektif flx, y) = x + 2y Fungsi objekif flx, y) = 3x + 2y

12.11

(0,0)l.rF 1\ x

Daerah

himpunan

penyelesaian

3x+y=12 x+y=6
x

x+3y=\l

x+y-2





Gambar daerah himpunan penyelesaiannya adalah;

Titik A (15, 20) merupakan titik potong garis x = 15 dengan ! = 20
Titik B (30, 20) perpotongan garis y = 20 dengan 4x + 6y = 240 _+ 4x + 6.20 = 240

4x=240-120= 120-s x=30
Titik c (15, 30)merupakan perpotongan garis .r = 15 dengan garis 4r + 6y = 240

4.15 + 6y =240 + 6y =240- 60 = 180 + ll = 30

Menentukan nilai maksimumflx, y) = 20.000x + 30.000y
A (15,20) +fl15, 20) = 29.999(15) + 30.000(20) = 9gg.9gg
B (30, 20) + fl30, 20) = 29.ggg(30) + 30.000(20) = 1.200.000
C (15, 30) -+ fl15, 30) = 26.999(1S) + 30.000(30) = 1.200.000

Akan diperoleh keuntungan maksimum dengan jumlah penjualan Rp1.200.000,00 jika diproduksi
30 unit barang A dan 20 unit barang B.

2. Di sebuah daerah terdapat objek wisata yang menyediakan area seluas 360 m2 untuk tempat
parkir, yang diperkirakan mampu memuat tida : lebih dari 30 kendaraan. Jika rata-rata luas sebuah
mobil 6 m2, sebuah bus 24 m2, dan jika tarif parkir mobil Rp1.500,00 dan bus Rp2.000,00, berapa
buah mobil dan bus harus diparkir agar dipeoleh pemasukan sebesar-besarnya?
Jawab:

a. Buat model matematikanya

Kita misalkan mobil dengan.r dan bus dengan y sehingga;

4x+6y =240

Model Matematika Kalimat Dalam Program Linear

.r+y<30
6x+24y 3360

x>0,y>0
flx, y) = 1.500x + 2.000y

Area parkir, menampung tidak lebih dari 30 kendaraan.
Luas rata-rata mobil 6 m2, luas rata-rata bus 24 m2, dan luas
area parkir 360 m2.

Tidak mungkin jumlah kendaraan yang diparkir negatif.
Fungsi objektif, ongkos parkir mobil Rp1.500 dan busRp2.000.

T
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Sebuah perusahaan real estate akan membangun kompleks perumahan yang terdiri atas 2 tipe,
Tipe lmemerlukan luas lahan 150 m2, tipe llmemerlukan luas lahan 100 m2. Tanah yang disediakan
seluruhnya adalah 13.000 m2, tetapi perusahaan harus membuat fasilitas jalan dan iaman yang
memerlukan luas lahan sebesar 2.200 m2, Jika keuntungan dari rumah tipe I Rp10.000.000,00 dari
rumah tipe ll Rp8. 000.000,00, berapa masing-masing rumah tipe I dan tipe ll harus dibangun agar
perusahaan itu memperoleh keuntungan maksimum?
Yusuf mempunyai modal sebesar Rp360.000,00 untuk berjualan rokok asongan. Dia membeli dua
jenis rokok dari agen, yaitu rokok A dengan harga Rp3.600,00 per bungkus dan dijual Rp5.000,00,
rokok B dengan harga Rp4.500,00 per bungkus dan dijual Rp6.000,00. Asongan yusuf hanya
mampu menampung tidak lebih dari 150 bungkus rokok. Berapa masing-masing rokok harus dibeli
Yusuf agar ia mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya?
Luas daerah parkir yang disediakan dari sebuah swalayan adalah 100 m2. Luas rata-rata untuk
satu buah motor 1 m2 dan luas rata-rata untuk satu buah mobil 4 m2. Tempat parkir itu hanya mampu
menampung motor dan mobil tidak lebih dari 70 kendaraan. Jika biaya parkir untuk sebuah motor
Rp500,00 dan untuk sebuah mobil Rp2.000,00, berapa masing-masing kendaraan yang diparkir
agar pemasukannya terbesar?

Seorang agen sepeda ingin membeli 25 buah sepeda, yang terdiri atas sepeda gunung dan
sepeda balap. Harga sepeda gunung Rp300.000,00 dan sepeda balap Rp400.000,00. la
merencanakan hanya mengeluarkan uang tidak lebih dari Rp8.400.000,00. Andaikan ia
mengharapkan laba Rp50.000,00 dari penjualan sepeda gunung dan Rp60.000,00 dari penjualan
sepeda balap, berapa masing-masing sepeda yang harus dibeli agar diperoleh keuntungan
maksimum?

Mas Pei disuruh majikannya untuk mengangkut 30 ton barang dari gudang ke tokonya. la menyewa
2 jenis truk, truk I dan truk ll yang masing-masing berkapasitas 1,5 ton dan 1 ton. la hanya boleh
menyewa truk tidak lebih dari 24buah. Jika ongkos sewa truk I 8p100.000,00 dan sewa truk ll
8p.80.000,00. Berapa masing-masing truk harus disewa agar biayanya seirit mungkin?
Untuk membuat dua jenis barang M dan barang N diperlukan 3 bahan campuran, masing-masing
tembaga, logam A, dan logam B. Komposisi 3 bahan tersebut diperlihatkan pada tabel di blwah ini.

Bahan campur yang disediakan untuk membuat barang M dan barang N sekurang-kurangnya
adalah 3 kuintal tembaga, 3,6 kuintal logam A, dan 3 kuintal logam B. Bila nargi Oarang lrl
Rp4.000.000,00 dan harga barang N Rp2.000.000,00 per kuintal. Tentukan harga minimumnlal

7.

Barang M

Barang N

25

10

15

15

10

25



1

Berilah tanda sitang (x) pada salah satu hurut a, b, c, d, atau e di depan iawaban yang paling

tepat!

Darisistem pertidaksamaanx-y >-2;2x+y > ;dan y < 4, denganx, y € cacah. Maka koordinat

titik di bawah ini yang tidak termasuk ke dalam daerah himpunan penyelesaiannya adalah ....

a. (6,4)

b. (0,4)

c. (5,1)

d. (2,0)

e. (3,2)
p = 3x + y dan Q = x + 3y adalah dua fungsi objektil untuk sistem pertidaksamaan linear x + y < 6;

Lt+y < 6;x > 0, dany > 0, maka nilaimaksimum dariP dan Q adalah....

a. 8danB
b. 5dan5
c. 5dan7
d. 9 dan 18

e. 15 dan 15

Nilai minimum untuk fl.r, t) =2x + 3y untuk sistem pertidaksamaan linear 2x + 3y > 12i x + 2y 2

7; x > o,dan y > 0 adalah ....

a.0
b.6
c.7
d. 10,5

e. 12

Nilaimaksimumfl.r,y)=x+yuntuksistempertidaksamaanx+2y<6;2x+4y>-8;x>0,dan
y>0adalah...,
a.4
b.5
c.6
d.7
e. tak ada

Nilai maksimumflx, y) =2x + y untuk sistem pertidaksamaan -r - 0,5 y < 2i2x 23y, dan y > 0

adalah ....

a.6
b.8
c. 10

d. 12

e. 14
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Darisistempertidaksamaanlinear2*+y<30;.r+2y<20;o<x<14dan0<y<g,dengan
fungsi objekil flx, v) = 3r + 3y maka garis selidik yang memafsimumt<an sistem pertiO.lr*i.n
tersebut adalah ....
a. 3x+3y=$Q
b. 3x+3y=gg
c.3r+3y={5
d. k+3y={g
e. 3x+3y=$zf
NilaimaksimumR=4xty,untuksistempertidaksamaan3.r+6y336;6x+3y<06;.r>0,dan
y >0adalah....
a. 27

b. 24
c. 20
d. 18

e. 16

Sistem pertidaksamaan tinear yang tepat untuk daerah himpunan penyelesaian pada gambar
grafik di bawah ini adalah ....

a. x+y < 4,2x+y < 6,y > 3
b. x+y<4,2x+y<G,y<3
c. x+y<4,2x+y >6,y >3
d. x+y>4,2x+y<G,)>3
e. x+y < 4,2x+y > 6,y < 3

Untuk soal nomor 9, 10, 11, 12,19, dan 14 perhatikan gambar di bawah ini!

9' Sistem pertidaksamaan yang tepat untuk daerah himpunan penyelesaian ABcDadalah ....a. x+2y 24,-x +y < 1,2x_y 2_2,x+y >5
b. x+2y 24,-x+) < 1, 2x-y < -2,x+y < 5
C. x+2y ) 4,-x+y < 1,2x-y 2-2,x+y < 5
d. x+2y ) 4,-x*1l > 1, 2x-y 2-2,x+y < 5
e. x+2y < 4,-x+y < 1, 2x-y ) -2,x+y < s

I
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a.A
b.B
c.c
d.D
e. Adan D

10.

11

12

Koordinat titikA, B, C, dan D berturut turut adalah ..'.

a. A(2,1\,8 (3, 3), C (1,4\, dan o (0, 2)

b. A(2,1Y2),,B (3,2), C (1,4), dan O (0,2)

c. A(2,1),8 (3, 2), C (2,4),dan a (0, 2)

d. A (2, 1), B (3,21, C (1, 4\,dan D (0, 2)

e. A(2,1),8(4,2\, C(1,4), danD (0,2)

Nilai maksimum fungsi objektif flx' !\ = x + v - 3 adalah ""
a.6
b.5
c.4
d.3
e.2
Nilai maksimum pada soal no. 11 tersebut terletak pada titik ""
a. AdanB
b. AdanC
c. AdanD
d. BdanC
e. CdanD

13. Nilai minimum untuk fungsi objektif pada soal no. 11 adalah ""
a.0
b. -1
c. -2
d. -3
e. -4

14. Nilai minimum pada soal no. 13 tersebut terletak pada titik ""

Perhatikangrafikdiatasuntukfungsiobjektifflx,y\=x+y,makagarisselidikyangmungkinagar
nilainya maksimum adalah ....

a. x+Y=4
b. x+y-2
c. x+y-B
d. x-y=4
e.2x+2y=$



untuk soal no. 16 sampai dengan 20, perhatikan gambar di bawah ini!

v

16. Daerah himpunan penyelesaian untuk pertidaksamaan Lx +y < g, x + y< 6, x > 0, y > 0 adalah
daerah....

d. tv
e.V

a. I

b.il
c. lll

17

18.

Daerah himpunan penyelesaian untuk pertidaksamaan L, + y <
daerah ....
a. I

b.I
c. lll

d. lv
e.V
Daerah himpunan penyelesaian untuk pertidaksamaan L, + y >
daerah ....

8,x+y ) 6,x> 0,y> 0adalah

8,x+y ( 6,x> 0,y> 0adalah

a. I

b.il
c. lll

d. tv
e.V

19. Daerah himpunan penyelesaian untukpertidaksamaan L"+y> g,x+y) 6,x > 0,y > 0adalah
daerah ....

a. I

b.il
c. lll

d. tv
e.V

20. Nilai maksimum untuk fungsi objektif flx, ll) = 5x + 6y pada daerah I adalah ....
a. 20
b. 24
c. 34
d. 36
e. 38

U+)=6 t+Y=$
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Standar Kompetensi:
Menggunakan matriks dalam pemecahan masalah

Tuiuan Belajar:
Setelah mempelajari materi ini, diharapkan Anda mampu:
1 . Memahami pengertian matriks.
2. Menyelesaikan aljabar matriks
3 Menentukan determinan matriks 2 x 2.4 Menentukan transfors matriks.
5. Menentukan rnvers matriks 2 x 2.
6. Menyelesaikan persamaan matriks dalam penyelesaian persamaan Iinier dua variabel.

!ItttItttttraItIlIatttarrIrtaIEil**g6trSffiss

Pengertian Matriks

Perhatikan ilustrasi berikut ini!
Satu regu pramuka mencatat tinggi (cm) ketua, wakil ketua, anggota-anggotanya berturut-turut

sebagai berikut: 163, 164, 159, 160,158, 161 dan beratnya (kg) masing-masing bertu;ut-turut adalah:
50,51, 49,47,51,4g,

Pencatatan data seperti di atas tentu saja kurang praktis dan mungkin agak membingungkan.
Bandingkan pencatatan data tersebut dalam bentuk tabel.

Tabel di atas dapat juga kita tulis dalam bentuk:

163 164 159 160 158 161)

,50 51 4s 47 51 o8)

Penulisan sepeni di atas disebut matriks.

163 164 159 160 158 161

50 51 49 47 51 48

Tinggi (cm)

Berat (kg)

]l



Contoh soal:

/=

MatriksA terdiri atas 2 baris dan 3 kolom sehingga ordo matriks A = 2 x 3

Penulisan untuk menyatakan ordo matriks adalah A,,, atau A (2 x 3) atau 
1 

^2x3
Unsur matriks

(1 2 3\
Matriks e= | ' : : I mempunyai unsur-unsur 1,2,3,4, 5, dan 6.

t.4 5 6)

Untuk menyatakan unsur matriks A baris ke-i dan kolom kej, dilambangkan oleh a-. Misalnya a' berarti

unsur matriks baris ke-1 dan kolom ke-2, yaitu 2. Sehingga ar, = 1 , ai2= 2, a rr=3, az1= 4, arr= 5, dan

arr= 6'

1. Tentukan ordo matriks berikut ini!

tentukan nilai ar, t a, - ar, - 3au + 2a*

/s\
"= [,.J

r= (s)

2 baris



r I I I t I r r r I I t I a I f a ! g E E E E A E p e s E a ts B E & e B I Er * i_r +

Operasi Aljabar pada Matriks

l. Kesamaan Dua Buah Matriks

Dua buah matriks A dan B dikatakan sama, A = B ,jika dan hanya jika ordo kedua matriks A dan B
sama dan a..= b.tJ tl

Contoh soal:

1. DiketahuiA = 
[;

Jawab:

') o.n B=(o6) [c

ur),tn" 
A = B,tentukan nitai a, b, c, dan dl

A=B _(z g) (a D\
^=o - [u u.,J 

= 
|. " d )Jadi'a=2'b=3'c=5'dand=6

2. Jika dikerahui f 
-2 

'- 

') 
= [: -' b + 2a), 

,rn,rn., nitai a, b, c, dan d
[4 4) [r-sc d-")' ""s'q,t

Jawab:

a-1 =2 + a=3
b+2a=1 -) b+2,3=1 -+ b+6=l _>b=4
1-3c= 4 -+ -3c=4-1+ -3c=3 -) c=_1
d-c=-3 + d-(_1)=-3 -+ d+1=-3 _+ d=4
Jadi nilai a, b, c, dan d berturut-turut adalah g, _S, _1, dan _4.

3. Tentukan nilai dari a, b, dan c jika diketahui:

( t'-tY @-1)(b +1) (a-1)(c-1)')_ (r 4 -2)
[{r-txa+r) (b+1), (D+1)(c-1)j-[o 16 -B)
Jawab:
(a-11,=1 -+ a-1 =11 + a=t1 + 1 + a,=2, ar=Q

(a-1)(b+ 1)=4 1 untuka, =2 -> (2-1Nb+1)=4 -+ b+1=4
_+ b=3

untukar=0 -+ (0- 1XD+ 1) =4 -+ -b-1 =4
-+ b=_i

(a-1)(c-1)=-2 -+ untuk at=2 ) (2-1)(c- 1 ) = -2 + c-1 =-2
. Jc=_1

(a-1)(c-1)=-2 -+ untuk az=Q + (0- 1)(c- 1 )= _2 -+ _c +1=_2
_)c=3

Jadi nilai a, b, dan c berturut-turut adalah 2, g,4 atau 0, _5, 3.



Kerjakan soal-soal berikut ini dengan benar!

1. Diketahuimatriks fa-3 2-3b) - f 
g -lltrntrt.n nilaia,b,c,dandl

Ic+1 3d-4, (-2 4)

2. Jikadiketahui(o*3 
3b-4)=[.1 -4\

lc -2b d + c ) [5 -Z J 
ttnt'ran a' b' c' dan dl

Tentukan a, b, cdan d jika diketahui (Z: ::

Tentukan a,b, cdan d jika diketahui (Lr "n

Tentukan d, b, cdan d jika diketahui (j:::
6-2a\
,-ru )

2. Perkalian Matriks dengan Skalar

Sebuah matriks dapat dikalikan dengan skalar (bilangan real).

Perhatikan matriks A = (2), matriks A adalah matriks yang berordo 1 x 1.

Setiap matriks yang berordo 1 x 1 disebut skalar.

Contoh soal:

Jika diketahui matriks^ = (i 7)'**'*tn matriks 2A'

Jawab:

ze,=2(3r i) = (;[ll '1,,?)=(2

3. Penjumlahan Dua Buah Matriks

Dua buah matriks A dan B dapat dijumlahkan jika matriks A dan B mempunyai ordo yang sama,

dengan cara menjumlahkan unsur yang seletak antara matriks A dan B.



Contoh soal:

Diketahuimatrit<sa = [-1 3\ (g -2\
[ 1 r)o^nmatriks,= [; -r.J'rt*rtannilai 

A+B.

Jawab:

A+B =[;' :) .[; :)=[;'J,' :]l-;i)
(z r\

= 
[u o)

1. Diketahui matriks 
" 

= [l 7) ", 
, = [] 

j)
a. Tentukan hasildari p + e
b. Tentukan hasil dari e + p
c. Apakah P + Q = Q + P? Jika sama, menyatakan berlaku hukum apakah dalam matematika?

"=[-? -l), ,=(i -f),",^=[J ;)
a.

b.

c.

d.

e.

Tentukan P + Q.
Tentukan Q + R.
Tentukan (P + Q) + R.
Tentukan P+(Q+R).
Apakah (p + Q) + R = p + (e +R)? Dalam matematika hukum apakah yang menyatakan
pernyataan ini?

Matriks 0 (nol) adalah matriks yang seluruh eremennya adalah 0, misalnya o = (? i)' (.0 0)

,'*o = [l l) *."no -A= o?

Pengurangan Dua Buah Matriks

Sama halnya dengan penjumlahan dua buah matriksA dan B, maka pengurangan dua buah matriks
A dan B adalah pengurangan unsur-unsur matriks A dan B yang seletak.

Contoh soal:

1. Diketahuinntik,4 
(-t s\ (g -z).= 
[1 ,)o^nmatriksr= [; _z.J .rr*rt.nniraiA-8.



Jawab:

Makaa -'= 
[ ,' ;) ti -i) 

= [ ,l; ;]l-;i) = (-i ;)
Diketahui matriks e=(-1 o 

l o.n matriks a =( 
a -2), t.ntrt.n matriks cberordo2 x -ls -3)-- [-2 1)

jika2A-38-C=28,
Jawab:

,[;

t;

-C =28

+\ ,=r(o -')-rJ -r 
1-2 t)

8) -r=('4)-6J [4 2)
(-z ,=( , +)
[,0 -r [+ z)

-, =( 
t -o)

[4 2)

c=(-tq 14)_r8 4\_(-22'=[,u +,J-[* z)-lzo
zz\
4)



3. rentukan nitaipdan q lixa(-!l - f, I = r' ).(5/ \q) t.-1]

4. Diketahuimatriks e=(1 '\,r=(-' ').orn ,=(u 2"1

[3 4) lo 1)-- - l_r o)
Tentukan matriks:

a. A+B
b. A+C
c. (A+Q+@+B)
d. (A+Q-@+B)
e. A-B
I. C_B
Manakah matriks-matriks yang sama?

5. Tentukan nilaip, q, r, dan s sedemikian sehingga:

a. ?o-, o+t\_(z -1)=f-1 3'l

[1-2r 3s-z) ls s) [o 2)

b. ( ,p q*1) _(rn ,-r) =(u 5)

\1-2r 3s ,l [" r ) [-4 5)

5. Ferkalian Dua Buah Maffiks

Dapatkah dua buah matriks dikalikan? Perhatikan ilustrasi daftar 1 dan daftar 2 di bawahl
Daftar 1 adalah daftar banyaknya barang yang dibeli oleh Ani dan Nia.
Datlar 2 adalah daftar harga dua buah barang di toko ATK BABA 52.

Daftar 1 Dafiar2

Buku tulis

Pulpen
2.000

1.500

Buku tulis

Ani

Nia
5

4

2

1



Aturan perkalian matriks A x B adalah mengalikan elemen bais ke-i matriks A dengan

elemen matriks B pada kolom yang bersesuaian dan kemudian menjumlahkan hasil

perkalian itu.

Sehingga dapat dirumuskan:

=oq*arl , a

| =(r, 
r u, aa + bs)

. l-\cp+d, cq+ds)
=ca+ds I,)

Contoh soal:

Tentukan hasil perkalian matriks 
^= (i 

-r') o.rn.n matriks , = (Z ;')
Jawab:

o" r=(? 
,f l: ,')= (' ,')'.r" r' ' ,'il,ll;1', ')= [1;l

Apakah perkalian dua matriks dapat dilakukan untuk sembarang matriks?

Perhatikan ilustrasi dalam permainan domino berikut ini!

-3)
t)

Anggapsajakartuladalahmatriksberordo2x3dankaftu2matriksberordo3x3,bagaimanakah
kartu ini dapat dimainkan? Perhatikan gambar di bawah ini!

sama

Dua buah matriks, yaitu matrik A dapat dikalikan dengan matriks B jika banyaknya kolom pada

matrika A sama dengan banyaknya baris pada matriks B.

L



Kerjakan soal-soal berikut dengan benar!

Jika diketahui matriks-matriks:

(t 2\ 
2), c=e\,o^no=(2'')o=[, o)''=lt ,' 1,s,J' [1 z 1)

Apakah perkalian matriks di bawah ini dapat dilakukan dan berapakah ordo hasil perkalian tersebut?

Jika dapat dilakukan tentukan hasil perkaliannya!

1. AxB
2. AxC
3. AxD
4. BxC
5. BxD
6. BxA
7. CxA
8. DxA

9. CxB
10. DxB
11. AxBxC
12. BxCxD
13. AxCxD
14. BxCxA
15. Ax BxD

16. Tentukan nilai .r dari masing-masing perkalian matriks berikut!

a (x ,{l)= or

b (x ,{o) = o,

c (s ,{3) = t,'r

d (x _,{3) =,,,

17. Tentukan nilai x dan y dari masing-masing perkalian matriks berikut!

18. Jika diketahui marriks 
^= (1 i),, = (:

a. Apakah berlaku AB = BA?
b. Apakah berlaku A(B + Q = AB + AC2
c. Apakah berlaku (AB)C = A(BQ?
d. Apal€h berlaku (B + AIC = BA + CA?

i: :l;)=[f )

t:r)t;)=[;)

[,;)t;)=[:J
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19.

20.

Apakah dalam perkalian matriks dapat menghasilkan matriks nol, (A x B = 0), meskipun A + 0,8 + U?

Buktikan pada matriks berikut ini!

*=(i1r-f i)=
Jika diketahui matriks 

^ 
= (: l), t.*rn.n nilai dari:

a. A2

b. A3

c. Adakah rumus umum untuk A'?

' 
;J;;;;;;".' 

. r r ! ! r' I r : d I

Untuk menyelesaikan sistem persamaan linier dengan dua variabel, (misalnya mencari nilai r dan y)

maka cara yang bisa kita gunakan adalah dengan mengeliminasinya, atau dengan cara mensubstitusi

antara variabelx dan y.

Contoh soal:

Tentukan nilai x dan y untuk sistem persamaan linear berikut!

lax+by=71

lcx+dy=11
Jawab:
Dikerjakan dengan cara eliminasi

ax+bv=hl dl
,**iy=*lol
adx+bdy =flfu
bcx +bdy=$11

ac+b,,t--hlcl
,**iy=*lol
acx+bcy =glt
aoc +ady=q1,

adx-bcx =dh-bk
(ad-bclx=dh-bk

dh-bk
L--

ad -bc

bcy-adx =ch-ak
-(ad-bcly=-(ak-ch)

ak -ch/ - ad-bc

Sistem perciamaan linier ini bergantung pada nilai ad - bc. Jil<a ad - bc = 0, maka sistem persamaan

linear tersebut tidak mempunyai penyelesaian.

Bentuk perkalian ad - bcdapat ditulisr,.n o.ns.n 
ll 

uolt^ndisebut 
dengan determinan,

biasanya ditulis dengan DA alau det A atau lAl untuk matriks A.

-l



l. Definisi Determinan

I cntoh soal:

- ka diketahui matriks o = (1 ?.l, t.ntrt.n nilai determinannya!
t.1 4 )

: awab:

rt= 13 
2l=r. 4-2.1=12-2=10

11 4l

Sistem persamaan tinear {* 
r u! = h. 

dapatkita tulis dalam bentuk matrirc ['lcx+dy=ft [c

o=lo bl=oa-or:o =lh bl=at 
-a,.lc dl lt, dl

la hl,, = l" 1,1= 
ot, - rt',

D danv= ASenrngga ntlalr = j, D

Cara menyelesaikan sistem persamaan linear seperti di atas disebut dengan kaidah/aturan Cramer.

Contoh soal:

Tentukan nilai x dan y yang memenuhi sistem persamaan linear dengan menggunakan kaidah Cramer!

[2x 
+3y =l

l*-y=-2
Jawab:

Kita tutiskan sistem persamaan tinear tersebut menjadi bentuk ,.t,ik, 
[1 :,)t;) 

= 
[1r)

D =l' 'l=r(-1)-3(1)=-2-3=-5 sehinooa *=D, = 
u 

=--1 dan 
'

It -11 D -5

')0=(i)

D, = l1 
trl='u"-1(1)=-4'-1=-5 Jadi' nilai'r=-1 danv= 1'

D* = 
l-.', 

j,l ='u.',- s(-2)= -1 + G = S



Kerjakan soal-soal berikut dengan benar!

1. Dikerahuimatriks-matri*ro= 
[i l) ,= 

[: l),"=[] 
^)Tentukanlah:

a. lAl
b. lBl
c. lq
d. Apakah la +al= lal+ lBl?
e. APakah W- q = Fl - lq?f. Apakah b .Bl= lAl lBl?2. Diketahui matriks:

^= [; ;) ,=[: i) .= [l i),,=() l),".,= [] I
Tentukan:

a. lAl

b lBl
c. lcl

d. lDl
e. 14

Apa pendapatmu tentang Determinan = 0? Buatlah rumusan umumnya dengan cara mengganti

angka-angka tersebut dengan variabel. (Matriks yang determinannya = 0 disebut matriks singular.)

3. Dikerahui ,.t,ik A = 
[? l) ". 

marriks, = 
[1; I)

a. Tentukan lAl.
b. Tentukan matriks &4, apakah pal = 3;a;2

c. Jika matriks , = 
*r,tentukan 

matriks C. Apakah determinan ;C; = 1;a;f

d. Apakah pendapatmu tentang matriks-matriks di atas, dapatkah kamu menuliskan ketentuan

umumnya?

e. Tentukan dengan menggunakan aturan di atas untuk mengh'l I 99 881
tune 

ll ro ,,1l'

4. Diketahui matriks 
^ 

= 
[] i) tr*.n.n angka pada baris pertama dengan baris kedua sehingga

(s 4\
menjadi, = 

[, zJ.Tentrk.n lAl dan lBl. Bagaimanakah hubungan lAl dan lBl. Tukarkan lagi

seluruh bilangan pada kolom ke-1 ke kolom ke-2, beri nama matriks , = (i l). t*r*.. ,0.

Adakah suatu kaidah tertentu untuk pertukaran angka-angka pada matriks-matriks di atas? Tuliskan!
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Diketahui matriks o = (u^ l). ramoankan angka-angka pada baris pertama dengan angka-

[2 1)

angka pada baris kedua, sebut matriks C. Apakah lcl = lBl? Selanjutnya tambahkan angka-angka
pada baris 1 lie angka-angka pada baris 2, sebut saja matriks D. Apakah lDl = lrl = lQ. Lakukan
kemudian untuk matriksA, yaitu hasil dari penjumlahan angka-angka pada kolom ke satu ditambah
dengan angka-angka pada kolom ke-2. Apakah lEl = lBl? Dapatkah kamu menuliskan ketentuan
umum untuk sifat-sifat ini?

Contoh di bawah ini dapat dijadikan sebagai ilustrasi sifat soal no. 5 ini.

,n,*nn = ll3 frl = 
l-,]',Ji ,,, u,-.? ,u)l 

= ,,ll 
1l 

= ,0, -4t =-12

Tentukan nilai-r yang memenuhi determinan-determinan di bawah ini!

Dengan menggunakan determinan, selidiki apakah kedua garis di bawah ini, berpotongan, sejajar
atau berimpit.

16x + 12y = -75 dan 12x + 9y -- 100

Dengan menggunakan kaidah Cramer, tentukan x dan y dari masing-masing sistem persamaan

berikut!

Data tinggi dan berat badan regu I pramuka disajikan pada tabel berikut ini.

7.

c. [-2x-Sy =S

l-x +2Y = -1
b. J-a, +y = 5

l2x +3y =4

lLx +3v = -1a. I'
Lr-y=-3

Tabel 1

KR WKR A.1 A.2 A.3 A.4
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Tabel 2

Tabel tersebut akan diubah bentuknya menjadi "tinggi dan berat badan" sebagai kolom, seperti di

bawah ini.

DariTabel 1 kita dapat menuliskannya dalam bentuk matriks:

*=(163 164 159 160 158 161) 
-rordoK=2x6

[50 51 4e 47 51 48)

Dan dari tabel 2 kita dapat menuliskannya dalam bentuk matriks:

ff=

163 50

164 51

159 49

160 47

158 47

161 48

+Ordo K=6x2

Mengubahmatriks K=2x6menjadiiC=6x2disebuttranpose,atau(memutar)matriksKmenjadi

^K, yaitu mengubah kolom menjadi baris atau sebaliknya.

Contoh soal:

Jawab:

(z 1

o'= 
[-, -2

2

A-1
-2

T)
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Kerjakan soahsoal berikut dengan benar!

1. Diketahui o=(: -jl,.n,r*.nAt, 
kemudian hitungtah lArl, apakah lA] = lAl?[1 2) --

( -z -1\2. DiketahuiP=l o ltentukan:[1 r)
a. Pt c. P.P
b. P.F d. Apakah p.P=P.p?

3 Dikerahui - = 
[; ]) ,* r = 

[; :)
a. Tentukan Rtdan 

^$.b. Apakah RIJI = (RS)t?

c. Apakah Pt5f = (SR)?

4. Diketahui matriks r=(1

a. Tentukan B dan C.
b. Tentukan BC.
c. Tentukan RC.

Tentukan A + B.
Tentukan At + Bt.

3\
I

1)
d. Tentukan BC.
e. Tentukan BC.

')o.n r=(1
3 ) lz

Bandingkan hasilnya! Adakah sesuatu yang istimewa?

5 Diketahuimatriks 
^=(Z _l)".r= [] ;)

a

b

c. Apakah (A + B)' = At + R?
d. Apakah (A - B)' - At - Bt?

' 
;;=(#;;il;,;" 

r t r r' r I r I n' E' * ! rd F x * q E i -s :.

l. Matriks ldentihs

,liXa7^= (" b)r.f. 
adasebuah matrikslsehingga A I =A,atauIA =A. Matriksldisebut

[c d)

matriks identitas. Matriks, = 
( t 0)

[0 1)

Matiks 
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2. lnvers Matriks

Jikamatriksa= [a b)r.t.inversdarimatriksAadalahAr, 
sehinggaberlakuA .a-t =l-t ,/=l

[c d)

Rumus invers matriks a = (o b) 
aoaan:

[c d)

dengan syarat lAl + 0

Contoh soal:

1. Jikadiketahu,^= 
[: l),,.*r*.nAr sehingga A.A-1 = A-1 . A= I

Jawab:

n,=;+(:" -:)=";*(1 ;)={', ;)=[_', ;)
o . o-,, =(2 

.tY , -lY, . 2 + 1(-3) 2(-t)+ 1 .2)

[3 2I-3 2 13 2 + 2(-3) 3(-1) + 2 .2 )
(t o\

= 
[o ,)='

2. Jika diketahu , o = (o '). ,.n,rn.n At dan A-1.
[6 7)',

Jawab:

)

;)
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' 
;#;;;il;,;" 

r I :' r 5 I r I & E 3 H n H m 5 E d ffi s si * x! s'I*

Jika A, X, dan B adalah matriks berordo 2 x 2, maka matriks X dari persamaan matriks:

1. AX = B dapat dicari dengan jalan mengalikan A-1 pada ruas kiri dan kanan sehingga:

A-1AX = A-1 B
IX=A-18
X =A-18

2. XA=BmakaX .A.A-1 =B.A-1
XI =B.A-1
X =B.A-1

Contoh soal:

1. Tentukan x dan y j'* 
[-',

Jawab:

AX=B + X=A-1 B

*(2 -1') maraa_,, = , (d -D)

[-s 2) ad-bc\-c a)

=*[3 l)=[; l)

,= 
[;) 

= [3 l)[:) = (;l;lt;[:i) = [:l:)= [;)
Jadi,x=7dan!=12

2. rentukan marriksXberordo 2,2iikax(1 
?) = [li l)

Jawab:

XA=B +X=B.A-1
( s 2\ o_,= 1 (1 -2\o=[-' i)-'' -s(1)-2(-1)U s)

_ 1(1 -2)-7[r s)

J)t;)= [:)



Manalah matriks+natriks di bawah ini yang mempunyai invers? Jila ada tentukan matriksnya!

1 
^=(: :)

2. o=(2 1)

14 3)

3 ^=[l 
,)

7. o=(' 1)

[4 2)

8. o=(u '/)[6 e)

;)

:)
e. Dikerahuimatriks 

^=(: l),", , =(;
Tentukanlah:

a. A-1

b. B-1

c. A-18-1

d. (AB).
e. B-1A-1

t. (BA)-1

10. carilah matriks x berordo 2 x 2 yangmemenuhi persamaan-persamaan berikuil



Carilah nilai x dan y yang memenuhi persamaan-persamaan berikut!

a [: 1l;)= [-',J)

b 
[T ],)[;)= [-i)

c[;;)t;)=[:)
Mengapa harga x dan y di bawah ini tak dapat ditentukan?

a (: :)t;)= [:)
b (1 ;)[;)= [;)

L Berilah tanda silang (x) pada salah satu hurut a, b, c, d, atau e di depan jawaban yang paling
tepat!

1. Jika dikerahui 12

[5
a.5
b.9
c. 10

2. Nilai a dan b yangmemenuhi [o
Ia

a. a=1 danb=2

b. a=1 danb =1

c. o= 1 
danb= 2

33

identitas) adalah ....

a.3
b.2
c. 1'

o=-!danb=?33

:)[;) = 
[-;,)maka 

nirai * +v'-

d. 13

e. 29

:)=() i)

l4
e a=-l dan b=-z33

(8-x zx \3' Jika a = 
[ 3 1 r *)^^n^ nilai x yang memenuhi determinan lA - xll = 0, (1 = matriks

d0
e-1

11.

12





e. Persamaan ..trik 
[-1 :tr;) 

= 
[:) 

merupakan peftiamaan dua saris rurus yans berpotonsan

di titik P. Jumlah absis dan ordinat titik P sama dengan ....
a.0 d.4
b.2 e.5
c.3

10. Jika dua garis yang disajikan sebasa persamaan ,.t'irr (i ;x;) = 
[;) 

adatah sejajar,

maka nilai ab = ....
a. -12
b. -3
c. 12

d.3
e.6

5\
^ | maka baris kedua dari,Fl. A adalah ....
z.)

d. (1 10 -l)
e. (1 10 -3)

?X;) = (16)jika v = r, maka harsa -r vang memenuhi

13. Jikadikerahuir.t,ik A= 
[l 3) ,rr*.o,-A=....

l)' "" = 
[:

a.

b.

c.

(1 10 4)

(1 10 3)

(1 10 2)

12. Diketahui persamaan matriks k ,[;
adalah ....

a. zJg

b. sJz
c. 2Ji
d. J'
e. Jd

[;
(a

[*

16\

ur)

16\

64)
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14. Jikamatriks ,r=(: ?) *0.**.."= 
[;

a. -7
b. -2
c.5
d.6
e.7

15. Misalkan diketahui tiga matriks A**q, Bq,k,dan C0,,. Maka pernyataan di bawah ini yang saldr
adalah ....

a. jikaP = ABC,maV,aordoP = m x n
b. CAB lak terdefinisi

c. P= C B'A'
d. agar CAB terdefinisi makam=n

7),"' n=(1 ,;'r)makav-

1.

e. bila m= 2 dan n = 1, maka agar ABC terdefinisi nilai 4 dan k masing-masing adalah 2 dan 1

Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan benar!

Dikerahuimatriksa = [4 '-2 ) dan B = [S 
+l

t3 2 ) (5 2J' 
carilah nilaix agar lAl = lBl!

Diketahui matriks^ = [; i) r= (1 u'), 
0.., =(', 1),,.*un.n nirai 2.4 -,8+oc!

Tentukan matriks B jikaAB = (3 - 1) orn matriks o = (: 1)u2eJ u 2)

Jika dikerahui marriks o = (|r-J) o.^, = 
[1,,'r),,rn,rnrn

a. A,B
b. A-1 . B-1

rentukan nitai .r yang ,.r.nuni ll ;l = ll il

t



Barisan dan Deret

Standar Kompetensi:
Menggunakan konsep barisan dan deret dalam pemecahan masalah

Tujuan Belajar:
Setelah mempelalari materi ini, diharapkan Anda mampu:
1. Menentukan bentuk umum dan ciri-ciri barisan aritmetika.
2. Menentukan rumus suku ke-n barisan aritmetika.
3. Menentukan ciri-ciri khusus pada barisan aritmetika.
4. Menentukan jumlah n suku pertama pada deret aritmetika.
5. Mengetahui ciri-cil dari barisan geometri.
6. Menentukan rumus suku ke-n barisan geometri.
7 Menentukan sifat-sifat umum barisan geometri.
8 Menghitung bunga majemuk
9 Memecahkan masalah dengan menggunakan konsep deret geometri tak hingga.

tIIlartttaIIEFxErffi fi Strm&6&g@

Barisan dan Deret Aritmetika
tr&

Barisan adalah susunan bilangan-bilangan yang diurutkan berdasarkan aturan tertentu. Anggota-
anggota barisan itu disebut suku-suku. Barisan biasanya dinyatakan dengan (J1, (J2, (Js, ..., (J,-2,
U,_t,Unyang menyatakan suku pertama (U,), sedangkan (Ur) dan seterusnya sampai suku ke-n (d).

Barisan aritmetika adalah suatu barisan bilangan yang suku pertamanya adalah bilangan
sembarang, dan suku berikutnya merupakan penjumlahan dari suku sebelumnya dengan bilangan
tetap yang disebut dengan beda (b),

Un=U,_r+b atau b=Un-Unt
U,= suku ke-n b = beda

U,_r = Suku ke-(n - 1) n =1,2,....

a

Barisan dan Deret



Contoh soal:

Diketahui barisan aritmetika 2, 5, 8, 11, 14, 17, tentukan bedanya!

Jawab:

b =Un-U,t
= Uz- Ur= Ur- Ur= Uo- U,

=5-2=8-5=11-8
=$

Jadi, beda (b) pada barisan tersebut adalah 3.

2. Bentuk Umum Barisan Aritmetika

Untuk menentukan bentuk umum barisan aritmetika, perhatikan tabel berikut.

Dari tabel di atas, kita dapat menentukan rumus suku ke'n nya, yaitu:

Ur= a
Ur=a+b=ai(2-1).b
Ur=a+2b=a+(3-1).b

Un=a+(n-l) .b atau Un=a+nb-b alau Un=bn+(a-b)

dengan U, = suku ke-n

a = suku pertama (U,)

b = beda

Bentuk umum barisan aritmetika adalah:

a, a + b, a + 2b, ..., a + (n - 2)b, a + (n - 1)b

Tabel 4.1

u1

u2

U
Ĵ

u4

U.
5

U
ô

uro

2

5

I
11

14

17

Ur=2= q

2+3=Ur+b=a+b
5+3= Ur+b=aib+b=a+2b
8 + 3 = (Jr+ b = a + 2b + b = a +3b

a

a+b
a+2b
a+3b

80



Contoh soal:

1. Tentukan suku ke-20 dari barisan aritmetika 2, 5, 8, 11, ...,

Jawab:

b=3
a=2
U,=bn+(a-b)
U,=3n+(2-3) =3n-1
Uro=3.20-1=59

2. Diketahuibarisan aritmetika 4,8,12,16, .... Tentukan rumus suku ke-,z dan
Jawab:

a=4;b=(8-4)=4
Un= bn + (a - b) = 4n - (4 - +7 = 4,
Uru= 4. 15 = 60

3. Sifat Umum dari Barisan Aritmetika

Contoh soal:

1. Dari barisan aritmetika diketahui bahwa suku ke-3 sama dengan 9 dan suku ke-8 sama dengan 2g.
a. Tentukan beda barisan aritmetika tersebut!

b. Tentukan suku ke-12 dari barisan aritmetika tersebut!
Jawab:

Ur= 9; Ua= 29

a. Un- Uo= (n - klb

Un-Uo
("-kl

. u"-u" 29-9
h- o J 

-(8-3) 5

Jadi, beda = 4
b. Un=nb+(a-b)

u, =3(b)+(a-bl
9 =3(4) +(a-4)
9 =12-4+a
a =9-8
a =1
un=nb+(a-b)
Up= 12(4) + (1 - a)

=48-3
=45

Jadi, suku ke-12 adalah 45.

uru

=20 =4
5

Barisan dan Deret g 1



4.

Untuk menyisipkan suku-suku baru tersebut, kita harus mencari nilai beda (b) yang baru atau r
yang dapat dirumuskan dengan:

dengan: b' = bedayang baru

b = beda sebelum disisipi

k = banyak suku yang disisipkan

Contoh soal:

1. Sisipkanlah pada tiap-tiap barisan 5,17,29, dengan 3 suku sehingga menjadi barisan aritmetika

baru!

Jawab:

Diketahui barisan aritmetika awal 5, 17, 29

b=12,k=3,
b 12 12 A

u-- k+1 3+1 4

Sisipkan lima bilangan baru di antara tiap-tiap dua suku berurutan pada barisan aritmetika 4,28,52
sehingga terbentuk barisan aritmetika baru. Tentukan beda dan rumug umum suku ke-n dari barisan

aritmetika yang terbentuk!

Jawab:
4,28,52 -)b=28-4=24

b,= _!_ =4 =4
k +1 6

Jadi, barisan aritmetika baru adalah:

u,=a+(n-l)b
=4+(n-1)4
=,4+ 4n-,1
=4n

Jadi, rumus umum suku ke-n adalah U-= 4n.



No. Barisan b a-b

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

5

-2

2

2

-1

U _,,,,
n

U =....n

u -....
n

u -....n

u - ....
n

U,=2n -3
U =5 -3nn

u -....
n

U =....n

U _,,,,
n

urr=....
urr= ""
Uro= ""
Uru= ""
Uro= ""
uru= ""
Urr= ""
u,r= ""
urr= ""
urr=....

Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan benar!

Lengkapi tabel berikut dengan benar!

Berdasarkan tabel di atas, tuliskan sifat-sifat dari barisan aritmetikal

Pada barisan aritmetika, buktikan bahwa:
a. Uu- Ur= 2b
b. un- u6-- 4b
c. Uu+ 3b = U,
d. Uu+ 6b = (Jro

e. Uu- 3b= Uu

Pada barisan aritmetika, jika U,o = 26 dan % = 1 1, tentukan beda (D), Un, dan (Jr,,l

Padabarisanaritmetika3, 5,7,9,.... maka U=@dana-b=l,sehingga U,=@n+1 (perhatikan

angka yang di dalam kotak). Sekarang tentukan b dan auntuk barisan suku yang ke-n, jika diketahui:
a. Un=3n-1,b= ..., a-b =... , a=....
b. U,=2n t3, b = ..., a-b=..., a= ....
C. Un=3-n,b= ..., a-b =,,,,a=,,.,
d. Un=5-2n, b = ..., a-fit =..., a=....
Pada barisan aritmetika tunjukkan bahwa:

a. ur+us 
=(J^2'

b. ur+us 
=[J^20

n U, IUst _r,-- 2 - "'u
Apa yang dapat kamu simpulkan dari hasil pembuktian di atas!

3.

4.

5



6. Dapatkah Anda menentukan suku tengah dari sebuah barisan aritmetika 1,4,7,...,61. Suku ke

berapakah suku tengah tersebut, suku ke berapakah 61 tersebut? Pada barisan aritmetika yang

mempunyaijumlah suku ganjil, dapatkah ditentukan suku tengahnya?

5. Menentulan Bumus Jumlah n Suku Pertama dari Deret Aritnetika

Sering kita menjumlahkan bilangan dengan polatertentu, misalnya: 1+2+ 3 +4 +... + 1@=....
Untuk menjawab soal di atas tentu kita harus memiliki strategi. Jika jumlah yang dicari adalah S, maka

penjumlahan tersebut dapat kita tuliskan sebagai:

S=1+2+3+4+...+100
S=100+99+98+97+...+1

25=101 +101 +101 +101 +...+101 *
25= 100 x 101 = 10.100

5= 1o'1oo 
= 5.500

2

Dengan mengikuti pola penyelesaian penjumlahan pada contoh di atas, kita dapat menentukan

rumus umum jumlah z suku pertama dari deret aritmetika: IJ.,+ (Jr+ Ur+ ...r Unatau bentuk

umumnya a+(a+b)+la+2bl+...+{a+(n-llbl.Jikajumlahnsukupertamadarideretaritmetika
kita lambangkan dengan, ^S, maka:

= a + (a + b) + (a + 2b) + ... + la + (z - 3)b) + la + (n - z)bl + {a + (n - 1)bl

= la + (n- 1 )b) + {a + (n - zlbl + la + (n- 3)b} + .... + (a + 2b) + (a + bl + a

= l?a + (n - llbl + {?n + (n - llbl + lh + (n - 1 )b} + ... {?tt + (n - llbl + lh + (n - llbl + l?a + (n - llbl
= n{2a + (n - 1)bl

= 
n{Za+(n-1lbl

2

s
I

s
I

2S
n

2S
n

s
I

dengan: 5 = jumlah n suku pertama

a = suku pertama

b = beda

Kita dapat mencoba rumus di atas untuk menentukan jumlah dari 1 + 2 + 3 +... + 100

s,r, = $tr + 1oo)= 5s x 101 = 5.500 r

84



Contoh soal:

1. Jumlahkan urutan bilangan 3 + 5 +7 + ... + 61 =....
Jawab:

a=3;b=5-3=2
Un=bn+(a-b)
u,=2n+(3-2)
61 =2n+1
n =30
Penjumlahan urutan bilangan tersebut adalah:

s*= 
?(g+61)=15x64=960

2. Hitunglah jumlah 15 suku pertama dari deret aritmetika 5,11,14,29 ....

Jawab:

a=5ib=11-5=6;n=15

s^ =l{za+(n-1lb}

s,, = f{2(s)+(1s-1)6}

= T{'o+(1a)6}
=702

Jadi, jumlah 15 suku pertama darideret aritmetika tersebut = 70b.

Kerjakanlah soal-soal di bawah ini dengan benar!

1. Hitunglah jumlah deret bilangan berikut!
a. 5+7+9+...+35
b. 1+7+13+...+73
c. 1+5+9+...+gn-3)
d. 99 + 97 + 95 + ... + (101 -2n)

2. Jika rumus jumlah suku ke-n suatu deret aritmetika S.= !@ + U_)n2\n
Apakah U, = S, = s'?

Dapatkah Anda membuhikan bahwa

Jika diketahui rumus jumlah n suku
tentukan U^dan bedanya (D)!

i

un= 2'Sn 
-o,

n
pertama suatu deret aritmetika adalah S = 2n2

a.

b.

c. tn,

Barisan dan Deret gs



3.

4.

5

Diketahui deret aritmetika 3, 8, 13, 18, 23,28 ."'

a. Tentukan bedanYa!

b. Tentukan rumus umum suku ke-n!

c. Hitunglah iumlah 16 suku pertama dari deret tersebut'

Jika diketahui jumlah 10 suku pertama deret aritmetika sama dengan 250 dengan beda (b) sare

dengan 4.

a. Tentukan suku PertamanYa (a)!

b. Tentukan suku ke-8 dari barisan tersebut!

lsilah kolom-kolom yang masih kosong mengenai deret aritmetika di bawah ini!

r I r I I r ! r r r E E 5 EI S # & w * e ffi & & ts & e E * & s $ {i it ii-r xr !n: ii +': :

Barisan dan Deret Geometri

Apakah perbedaan barisan aritmetika dengan barisan geometri?

Perhatikan barisan bilangan berikut!

+2 +2 +2 +2 +2

Urutan bilangan di atas adalah barisan aritmetika, karena selisih beda (b) suku-suku yang berurutan

selalu tetap, yaitu b = 5 -3 =7 -5 =9 -7 = 11 - 9 = 13 - 11 =2'

Sedangkan:

x2 x2 x2 x2 x2

Urutan bilangan di atas adalah barisan geometri, karena perbandingan (rasio) suku-suku yang berurutan

selalu tetaP, Yaitu 2.

6122448^r=-=-=-=-=2,'3 6 1224
Secara umum rasio dalam barisan geometri ditulis:

(J, IJ^ IJo_ _u,
f=-=-=-:-,,.-(J1 (J2 (Js u'-t

n an
sn

10 -6 12

19
3

5

21
3

4
0



r = rasio antara dua suku yang berurutan =

Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut!

sebagai berikut:

l. Bumus Suku ken Barisan Geonetri

Secara umum, sebuah barisan geometri dengan suku pertama a dan rasio r dapat dirumuskan:

dengan: 4 = suku ke-n barisan geometri

a = suku pertama barisan geometri

un

U

Catatan: Rasio (r) = I

Contoh soal:

1. Diketahui barisan geometri 3,6,12,24, ....

a. Tentukan rasio (r) dari barisan tersebut!
b. Tentukan suku ke-9 dari barisan tersebut!

Jawab:

Ua. r = ---!-
Un-t

b. Un=af-t
% = 3(2)"'

= 3(2)'

6^
3

Tabel4.2

1 u1 3 Ur=t = q a

2. u2 6 6=3(2)=a.r ar

3 u3 12 12=6121=Ur.r=ar.r=af a12

4. u4 24 24=12(2)=U*r=af .r=af ar3

n U
n af-1

= 3(256) = 768

Jadi, dapat disimpulkan bahwa:





3. Tuliskan empat suku pertama dari setiap barisan geometri yang rumusnya ditentukan berikut ini!
c. U, = 3(-21" -'

d. u =6r-lY'' \ 2)
Carilah suku yang diminta dalam setiap barisan geometri berikuil
a. 1,2,4,...,U6
b. 2,6,9, ..., (J5

c. 100, -110, 121, ..., U1l

Carilah rasio (r) dan suku ke-S dari setiap barisan geometri, jika diketahui:
a. a=B,Ur=82
b. a=50, Ut= 400

2. Sifat Umum Barisan Geometri

Misalkan:

Urr=ar1o =(J,.r1o
Ur=af .f =Us.f
Urr=af ./ =(L./
Ur=af .i =(Jo.r7
Secara umum dapat dirumuskan:

c. a=-12, Uz=36

dengan: U, = Suku ke-n

Ur = suku ke-k
r = IoSiO

Contoh soal:

Diketahui barisan geometri dengan suku ke-3 = 18, dan suku ke-6 = 486. Hitunglah suku ke-g!
Jawab:

Diketahui Ur= 18 dan f4 = 466
Uu= af + (Ju= Urf + 486 = 18./

f= 486 
=27 +r=3

18

U, = Uu.f = 486 .32 = 486 .9 = 4.374

3. Sisipan Wda Barlsn Gwnetri

Jika antara tiap-tiap dua suku barisan geometri disisipkan beberapa suku baru, sehingga
keseluruhannya membentuk barisan geometri baru, maka kita dapat menentukan rasio barisan geometri
yang baru, yailu /.
Barisan geometri: U.,... Urdisisipkan kbarisan sehingga menjadi:
a, al, a(y'12, ... a(/)k, (J,

Uz = a(/)k' r'
ar = a(y'lo*l
, = (rrlo*,

a. U=l"t

b. u -21-^



1

2

4.

Sisipkan empat bilangan di antara 2 dan 486 sehingga membentuk barisan geometri yang baru!

Jawab:

, = 
486 

=243=3s
2

r'= Vt' =3
Barisan geometri yang baru adalah:

2,6, 18,54, 162,486.

dengan S, = jumlah n suku pertama deret geometri

a = sukrJ pertama

r = I4Sio

s -a(1-r').untuk-1 <r<1dans =ntn l-r

Kerjakanlah soal-soal di bawah ini dengan benar!

Diketahui barisan geometri dengan suku ke-4 =24 dan suku ke-7 = 192, tentukan:

a. suku ke-9

b. suku ke-3

c. rumus suku ke-n

Dari barisan geometri diketahui (J.,+ (Jr= 45 dan Ur+ Uo= 20, tentukan:

a. Uu=....
b' urr= ""

Rumus Jumlah Suku Ken Deret Geometri

Untuk menentukan rumus jumlah suku-suku (S,) paOa deret geometri kita jumlahkan masing-masing

suku sampai suku ke-n. Dan S, dikalikan dengan r sehingga:

S n = a + ar + af + ... + af-2 + af-1
rS = ar + ar + ... + af-z + af-1 + aP

Sr-rS, =a-af
S,(1 -rl=a(1-r.l



Contoh soal:

1. Hitunglah jumlah Tsuku peftamaderetg +4+ 2+1+....
Jawab:

a(r),) ,(,_*)
,__ a(1-r'l
' 1-r 1 1t-- 

,
2.032

128

_ 127
8

Tentukan jumlah dari deret geometri 5 + 10 + 20 +... + 320
Jawab:

a=Sir=10 =2
5

^ 41
A=6f=-=-82

Un = af-1
32Q =5.2"-t

320 =5.2'
2

2n _ 2.320
5

2n =128
n=7

_ a(r' -1)
r-1

_ 5e? -1)
2-1

_ 5(127)

1

= 635

Pakailah rumus untuk mendapatkan jumlah setiap deret geometri berikut inil (sederhanakan jawaban
Anda sedapat mungkin).

1" 1 +3+9+... sampai6suku
2. 1 +2+4+...sampai7suku

3. 2+1 +] *...r.rp.i6suku
2

36 + 24 + 16 + ... sampai 6 suku
24 +36 + 54 + ... sampai 5 suku

1+ J2 +2+2J2 +... sampai 12 suku

4.

5.

6.



7. Carilah n jika:

a. 3+9+27+...+3'=363
b. 2+ 4+ 8 + ... + 2" =254
lsilah titik-titik pada kolom berikut ini!

Rumus jumlah untuk barisan geometri tak hingga adalah S =

disebut dengan deret konvergen.

Contoh soal:

1. Tentukan jumlah sampai tak hingga dari deret geometri

Jawab:

1

o- a - 2

"- - 1-r -;r
2

fr. ,.nn.n syarat -1 < r < 1, yang

5. Deret Geometri Tak Hingga

Cobalah Anda jumlahkan deret geometri 1 - 1 * 1 * ... * 1, d.rg.n rasio , = 1 untuk n mendekal' 2 4 g 2n' - 2

tak hingga, maka nilai U,= : akan mendekati harga nol. Jumlah deret geometri tersebut di atas daparn2'
dicari dengan rumus sebagai berikut.

dengan-1<r<1

111
-+-+-2 4I

1

_i _,

,



2 Tentukan jumlah tak hingga deret geometri2T + 9 + 3 + ....

Jawab:

a=27'.r= 
g 

= 
1

'273 S-=,4l-r
27

==
3

27_T
3

= 40,5

Tentukan sampai tak hingga jumlah deret geometri berikut ini!

1. 8+4+2+....
2. 72+ 48 + 36 + ....

s. t-1+1-1*....2 2I
4. 64+16+4+1+....

5. 64-16+4-1+....

6. 3+2+ !*....
3

7. -25+15-9+.,.,

9-3..6+3+....
4 +2r +24

_15455+-+-+....416

8.

9.

10.

!!rrltrrrrlllrllllaralllllalllltlrllrlrd*

Bunga Majemuk

1. Bunga majemuk adalah bunga yang dihitung berdasarkan jumlah modal awal dengan modal

bunga pada periode yang lalu.

2. Periode bunga disebut periode atau konversi.

3. Suku bunga merupakan besarnya bunga yang dikenakan atas suatu pinjaman. Umumnya dinyatakan

dengan persentase untuk jangka waktu 1 tahun.

4. Nilai akhir adalah jumlah modal ditambah dengan bunga yang diterima atas beberapa periode

penggabungan.

Nilai akhir dengan periode bunga bilangan bulat dapat diperoleh dengan rumus:

dengan: Mo = modalawal
M, = nilaiakhir
b = suku bunga

n = periode bunga

l



Contoh soal:

1. Pak Bejo meminjam uang Rp5.000.000,00 dengan suku bunga majemuk 107o. Hitunglah jumlatr

uang yang harus dikembalikan jika lama peminjaman 4 tahun!

Jawab:

M,=Mo(l +b)"

= 5.000.000 (1 + 0,1)a

= 5.000.000 (1,4641)

= 7.320.500

Jadi, jumlah uang yang harus dikembalikan adalah Rp7.320.500,00.

2. Pada bulan Januari 2002 Eddy menabung di bank ADB sebesar Rp3.000.000,00. Jika bank ADB

memberikan bunga majemuk sebesar 13Vo p$ tahun, berapakah jumlah tabungan Eddy pada

bulan Desember 2007?

Jawab:

Mo = RP3.000.000,00

b =137o=0,13
n =$
M*=Mo(l +bl"

= 3.000.000 (1 + 0,13)s

= 5.527.305,54

Jadi, jumlah tabungan Eddy pada bulan Desember 2007 adalah Rp5.527.305,54.

1. Menentufrin Nllai Awal Bunga ttalenuk

Nilai awal bunga majemuk adalah nilai awd pinjaman sebelum terkena bunga.
M,= Mo(1 + bl"

M-= Mn

' (1 +b)'

Contoh soal:

Pak Somad harus membayar Rp5.750.000,00 kepada bank ADB dari pinjamannya selama 4 tahun.
Dengan bunga majemuk 15Vo setahun, berapakah uang yang dipinjamkan kepada Pak Somad di
awalnya?

Jawab:

Mo=M,(1 +bl-
Mo = 5.750.000 (1 + 0,15)4
Mo = 5.750.000 (1,15)-4

Mo= 5.750.00

(1 ,15)4

Mo = 3.287.581,16

Jadi, uang yang dipinjam oleh Pak Somad adalah Rp3.287.581,16.



Kerjakanlah soahsoal di bawah ini dengan benar!

1. Suatu pinjaman dengan suku bunga 107o setelah 3 tahun harus dikembalikan sebesar
Rp6.500.000,00. Berapakah besar pinjaman semula?

2. Modal Rp500.000,00 dipinjamkan dengan suku bunga majemuk 2Vo per lahun Jika lama meminjam

2 tahun, berapakah nilai akhir modal tersebut?

3. Pak Trisno menyimpan uang di bank ADB sebanyak Rp12.000,000,00 dengan suku bunga majemuk

12Vo pet tahun. Hitunglah nilai akhir jika disimpan selama 3 tahun 3 bulan!

4. Setiap bulan Ahmad menabung Rp100.000,00 selama 5 tahun. Carilah jumlah uang seluruhnya
yang disetorkan dan juga jumlah uang yang dibayarkan kembali pada akhir 5 tahun, jika bunga

majemuknya 1 7o sebulan!

,' ;'"il;;# ;;"#;;; il;il;; iln;; #;; ;;
Deret

Contoh soal:

1. Tiga buah bilangan yang membentuk barisan aritmetika jika dijumlahkan 24, dan jika dikalikan

31 2. Tentukan bilangan-bilangan tersebut!

Jawab:

Misalkan bilangan tersebut adalah a - b, a, a + b

Jumlah tiga bilangan tersebut: a - b + a + a + b = 24

3a =24
a=8

Hasil kali ketiga bilangan tersebut adalah: (a - bla(a + b) = 312
(8-D)8(8+b)=312

64-b2 - 312

8
b2 =64-39=25
b =t5

Bilangan tersebut adalah 3, 8, 13 atau 13, 8, 3.

Catatan:

Untuk memudahkan perhitungan perlu dilakukan pengandaian sebagai berikut.

a. Jika lima bilangan membentuk barisan aritmetika, maka bilangan-bilangan tersebut adalah a - 2b,

a-b,a,a+b,a-2b.
b. Jika empat bilangan merupakan barisan aritmetika, maka bilangan-bilangan tersebut adalah a - 3b,

a-b, a + b, a-3b,beda2b.



Joko menabung pada sebuah bank.

Tahun pertama ia menabung setiap bulan Rp100.000,00.

Tahun kedua setiap bulan ia menabung Rp125.000,00.

Tahun ke tiga ia menabung setiap bulan Rp150.000,00 dan seterusnya.

Berapakah besarnya tabungan Joko setelah 20 tahun (bunga yang diberikan bank tak

diperhitungkan)?

Jawab:
Tabungan tersebut tiaptiap tahun merupakan deret aritmetika'

Tahun 1 : 12 x Rp100.000,00 = Rp1.200.000,00

Tahun 2 : 12 x Rp125.000,00 = Rp1.500'000,00

Tahun 3 : 12 x Rp150.000,00 = Rp1.800.000,00

dan seterusnya.

a = 1.200.000, b = 300,000, Uro= 1.200.000 + 19(300.000)= 6'900'000

g^ = ?9 (1.200.000 + 6.900.000)= 81.000.000zo 2'
Jadi, jumlah uang tabungan Joko selama 20 tahun adalah Rp81.000.000,00.

Anak-anak kelas Xll akin mengadakan pertunjukan untuk amal, ruangan penonton tiap baris

terdiri atas 40 tempat duduk. Karcis untuk penonton dibagi atas kelompokkelompok. Harga karcis

untuk penonton terdepan Rp6.000,00 per orang dan harga karcis untuk penonton paling belakang

npZ.OOO,OO per orang. Harga karcis untuk tiap-tiap kelompok dari depan sampai belakang merupakan

barisan aritmetika. Jika semua karcis terjual, dan uang yang masuk pada panitia Rp960.000,00.

Tentukan harga karcis untuk masing-masing kelompok?

Jawab:
Barisan depan U, = a = 40x 6.000 = 240.000

Barisan belakang Uz= 40 x 2.000 = 80.000

Jumlah uang yang terkumpul S,' = ln'(J,+.(Jrl

960.000 =!n'(J,+Ur)2'
960.000 = ! n'(240.000+80.000)

2

960.000 = 160.000 n'
n'=6

Banyaknya kelompok yang disisipkan ada: k=6 -2=4
Beda barisan depan dan belakang = (Jz- 4 = 80.000 - 240.000 = -160.000

Beda untuk sisipan b' = .b '. - -160'000 
= {2.000k+l 4+1

Hasil pengumpulan uang penjualan karcis untuk tiap{iap kelompok barisan tempat duduk.
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Kursi Barisan Depan

Kursi Barisan B

Kursi Barisan C

Kursi Barisan D

Kursi Barisan E

Kursi Barisan Belakang

Harga karcis untuk tiap-tiap

Kursi bagian depan

Uang yang terkumpul 240.000

Uang yang terkumpul 240.000 - 32.000 = 208.000

Uang yang terkumpul 208.000 - 32.000 = 176.000

Uang yang terkumpul 176.000 - 32.000 = 144.000

Uang yang terkumpul 144.000 - 32.000 = 112.000

Uang yang terkumpul 112.000 - 32.000 = 80.000

kelompok tempat duduk:

= Rp6.000,00

= Rp5.200,00

= Rp4.400,00

= Rp3.600,00

= Rp2.800,00

= 8p2.000,00

Kursi bagian B

Kursi bagian C

Kursi bagian D

Kursi bagian E

208.000

176.000

144.000

1 12.000

40

40

40

40
Kursi bagian belakang

Sebuah perusahaan multilevel akan memberikan bonus kepada 15 orang bintang l, jika ia bisa
merekrut 15 orang bintang ll, dan bintang ll harus bisa merekrut 15 anggota bintang lll, dan 15
anggota bintang lll harus merekrut 15 orang anggota baru. Ada berapa orang anggotakah yang
harus terekrut dalam perusahaan multilevel tersebut agar 15 orang bintang lmendapat bonus?
Jawab:

Orang-orang yang menjadi anggota multilevel tersebut merupakan deret geometri dengan
a=1,r=15,dann=5

s,= 4 = 
1(l:' -,1) 

= s4.241 oransn r-1 15-1
Tiga buah bilangan merupakan barisan geometrijika ketiga bilangan itu dijumlahkan hasilnya 52, jika
suku tengahnya ditambah dengan 8, maka menjadi barisan aritmetika. Tentukan bilangan-bilangan itu!
Jawab:

Misaltiga bilangan ilui a 
, a, ar

r
Jumlah ketiga bilangan tersebut I + o * ar = 52 - I r ar = i2 - a .... (1)rr
Suku tengahnya ditambah 8, maka merupakan barisan aritmetika 

e, 
a + 8, ar. Sifat barisan

r
aritmetika adalah 2 (a + 8) = ! * ar .... (2)

r
Dan substitusikan (1) ke (2), maka 2(a + 8l = 52 - a

2a+16=52-a
3a= 36
a =12
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a = l2disubstitusikan ke (2) maka2(12 + 8l =12 q 12,
r

40 =E +12r -+ kalikan 1 rr4
10r=3 +31
3f-10r+3=0
(3r-1)(r-3)=0

Maka, bilangan itu 4, 12, 36 atau 36,12,4.

Keriakanlah soat-soal di Mwah ini dengan benar!

1. Si Kabayan hendak membeli 50 ekor ayam. Kepadanya mula-mula ditawarkan harga rata-rata
Rp20.000,00 per ekor, tetapi ia memilih harga penawaran sebagai berikut: ayam pertama
Rp1.000,00, ayam kedua Rp2.000,00, ayam ketiga Rp3.000,00, dan seterusnya tiap{iap ayam

berikutnya naik Rp1.000,00.

a. Berapakah ia harus membayar lebih dari harga penawaran yang pertama ?
b. Agar dengan pembayaran seperti tersebut di atas si Kabayan tidak rugi, berapa ayamkah yang

harus dibeli Kabayan?

2. Pada musim tahun ajaran baru Ujang berjualan buku tulis. la akan mendapat keuntungan 107o jika
dapat menjual habis 100 buku. Pada penjualan kedua jika ia dapat menjual habis sebanyak 100

buku lagi, maka untungnya menjadi 12Vo, dan seterusnya jika ia dapat menjual buku lagi sebanyak
100 buah keuntungannya ditambah ZVo.Ujang dapat menjual 1.000 buku, dengan uang yang
dikumpulkan dari hasil penjualan seluruhnya adalah Rp3.000.000,00. Berapa rupiah keuntungan
yang diperoleh Ujang?

3. Euis bekerja di rental komputer, ia mempunyai kecepatan mengetik sebagai berikut: ] h, O.nrm

ia mampu mengetik 100 huruf per menit, 1 pm fedua kemampuannya berkurang menjadi 95 huruf
4

per menit, dan seterusnya, setiap 
J 

jam berikutnya kemampuan Euis berkurang 5 huruf per menitnya.

Dan ketahanan Euis bekerja berhadapan dengan komputer setiap harinya adalah 4 jam tanpa
henti. Jika t halaman kertas terdiri dari 40 baris, dan tiap-tiap baris mengandung 30 huruf. Berapa
halamankah yang dapat diketik Euis dalam seharinya?

4. Seekor siput berjalan darititik P ke titik Q, mula-mula dengan kecepatan 360 cm setiap menit, tapi
tiap menit berikutnya kecepatannya berkurang 20 cm, dan seterusnya. Pada saat yang sama
seekor semut berjalan dari Q menuju P, kecepatan mula-mula 360 cn/menit, tapi tiap menitnya
kecepatannya bertambah 20 cm. Pada jarak berapa cm-kah dari P keduanya bertemu, dan pada

menit ke berapakah?

1^y= -rf =5
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5. Johan sudah 3 kali terlambat masuk sekolah, ia mendapat sanksi menyusun buku-buku di rak
perpustakaan dengan aturan sebagai berikut: pada papan terbawah disusun buku-buku tebal
sebanyak 30 buku, pada papan kedua, ketiga, dan seterusnya makin tipis sehingga pada papan
teratas jumlah buku yang disusun jumlahnya 90 buku. Jika jumlah susunan buku pada tiap rak

merupakan deret aritmetika dan beda deret itu sama dengan 1 mti O.O. banyaknya buku papan-4
teratas dan terbawah. Berapakah masing-masing buku yang harus disusun Johan pada tiap raknya?

1.

2.

Berilah bnda silang (x) pada salah satu hwuf a, b, c, d, atau e di depan lawaban yang paling
tepat!

Suku ke-25 dari barisan aritmetika 15,17,1g, ... adalah ....
a. 60

b. 61

c. 62
d. 63
e. 64

Suku ke tujuh dari barisan geometri BO, 40, 20, ... adalah ....

a.q
8

b.3
c.g

4

d.q
6

e.q
I

Banyaknya suku dari barisan aritmetika 195,192,129,... 1g adalah ....
a. 40

b. 1

c. 42

d. 43

e. 44

Suku tengah daribarisan -1, 1,3, ...,79 adalah suku ke- ....
a. 17

b. 18

c. 19

d. 20

e. 21



7.

Beda dari deret aritmetika yang mempunyai rumus jumlah n suku pertama adalah Sn = n2 + Yt
adalah ....

a.2
b. 1

c. -1
d. -2
e.3
Jika rumus jumlah n suku pertama dari deret aritmetika adalah S, -- n2 -2n, maka rumus umum slq,
ken adalah ....

a. 2n-5
b. 2n -3
c. 2n-1
d. 2n +1

e. 2n+3
Jika U. = 1 - 2n rumus suku ke n suatu deret aritmetika, maka rumus jumlah n suku pertamanya

adalah ....

a. 3n-2n2
b. n-n2
c. 2n-n2
d. 2n+n2
g. -n2
Jikarumussukuke-nsuatuderetgeometriadalah (Jo=2t1-t,makarumusjumlahnsukupertamanya

adalah ....

a. 2n
b. 2"-2
c.2-21'"
d. 1 -2,
e. 1 +2-"
Jika diketahui jumlah 10 suku pertama suatu deret aritmetika adalah Sro = 150, dan Uu = 12, malta

Uu= ""
a. 17 d. 20

b. 18 e. 21

c. 19

Diketahui suatu deret aritmetika suku ke sepuluhnya ialah 28 dan suku ke limanya 12, jumlah 14

suku pertamanya adalah ..,.

a. 250

b. 260
c. 270
d. 280

e. 290

Banyaknya suku pada deret aritmetika 7 + 9 + 11 ... yang jumlahnya 315 adalah ....
a.8
b. 10

c. 12

d. 14

e. 15

10.

11



12. Jumlah z suku pertama suatu deret aritmetika adalah,s

darideret itu adalah ....
a. 5+4+3+2'
b. 6+5+4+3
c. 1+2+3+4
d. 3+4+5+6
e. 3+2+1+0

13. Jika 3 + 32 + 30 + ... 3z = 363, maka n sama dengan ....a.9
b.8
c.7
d.6
e.5

= ln, - n), makaempat suku pertama

14. Jumlah dari deret geometri 1 + 1,1 + 1,12 +... + 1,110 adalah ....a. 10

b. 1o (1 - o,1rr;
c. 1,111 - 1

d. 10 (1,111- 1)

e. 10 (1,111+1)

15. Jumlah sampai tak hingga dari deret geometri g * n * 6 * ....

a. 3 10 100 1000

b. _3

c.?
3

d. 1
3

e. -0,1
16' Suku pertama suatu deret geometri adalah 100, dan suku ketiganya adalah 1, maka jumlah takhingganya adalah ....

a.111,1
b. 111

c. 110

d. 99
e. 109

17. Jikadiketahui tiga Oeret 5rf
itu adalah ....
a. 256

b. 256

3
c. 128

1

, 10x 3, 20xa danjika .r = 
g, maka jumlah sampai tak hingga dari deret

d. 64

e. 32



18 Jika ft+ 1,k-2,k + 5 membentuk barisan geometri, maka nilai ft= ....

a, 1
2

e. 11
2

Jika diketahui suatu deret aritmetika su - s+ = 31, sedangkan ss = 15, maka 4 = ""
a. 12

b. 11

c. 10

d.9
e.8
Diketahui deret geometri su - so = -48, sedangkan ue= -12, maka rasionya r = ""
a.2
b. -2

1
c.

2

,2
0.

3

3
e.

2

Kerjalanlah soal-soal di bawah ini &ngan benar!

Diketahui suku ke-S dari deret aritmetika adalah 22 dan suku ke-8 adalah 34. Hitunglah jumlah 20

suku pertama dari deret tersebut!

Tentukan suku ke 25 daribarisan aritmetika 3,7,1/1,15,....

Dari deret geometri diketahui suku ke-2 adalah 24 dansuku ke-7 adalah I . nitungAn iumlah tak
4

hingga dari deret tersebut!

Chirli meminjam uang di bank ADD sebesar Rp7.000.000,00 dengan iangka waktu pengembalian

5 tahun. Jika suku bunga yang disepakati adalah 57o p$ tahun (bunga majemuk), berapa uang

yang harus dikembalikan Charli setelah jatuh tempo?

biti menabung uang sebesar Rp6.750.000,00 di bank ABC. Jika pihak bank memberikan bunga

majemuk 8,57o pil tahun, berapa jumlah tabungan Siti setelah 5 tahun?

b. -1
2

c. -1
d. 1

20.

il.

1.

2.

3.

19.



Modul 1

t.

1.

2.

3.

4.

il.
1.

b

e

c

d

5. b g. e 13.a 17.a
6. a 10.d 14.d 18.e
7. c 11.d 15.c 19.c
8. a 12.d 16.a 20.b

y = x(4 -3x)
= 4x -3i

f @= + =4-6x -+ titikA = (1, 1)
dx

4- =q_a0
clx

drt
A =-2 -+ gradien (z)
clx

Persamaan garis melaluititikA (1, 1) adalah:
y -b =m(x-a)
y-1 =-2(x-1)

Y =-2x+2+1
! =-2x+3
Y1

L = If@)d*

'|

= !x(4-ix) dx

,

= l4x-3x2 dx

-fc-2--s11L* " -lo

= 2(1)' - (1)' - 0

=2-1
=l

Q=+ -->(ml
dx 'P'

Y =fltx+ C
6 =4(-2)+ C
6 =8+C
C =-2
lo =4x-2

fr=u = e0,s)

4=r$
dx

0-=z -+ (*r)

Y =ttx+ C

@=2fi1+C
dx

C=1
ln =2x+1

Titik potongnya adalah:

Ye =la
4x-2 =b+1
4x-2x =2+1

-6x =3

3, ---
6

1
L 

---
2

saatx=-1 = y =4[-1)-,2 " \2)
I =2-2
/ =0

Jadi, titik potongny. [- 1. o ) .\ z'' )

x

Y=-Zr+3
y=i4-3,r)

Jadi, luas daerah tersebut adalah 1.

2. a. y = I +2titikP (_2, 6), 0 (1, 3)

4=u=P(-2,6)dx

I =rir)
dx



Cara 1:

y= t* *za*

= l1r' *rr1'L3 )_,

= " -[*u'r -2(+))

= *+)
)

=

y-9 =r-(-3)4-e 2-(-3)

y-9 _ x+3

5(y-g) =-5k+3)
5y-45 =-5r-15

5y-45+5x+15 =0
5y+5x-30 =0

y+x-G =0
J =6-x

Garis singgung BD:

!-h = 
x-x'

!z-\ xz-xt

y-4 
= 

x-(-2)
e-4 3-(-2)

y-4 _x+2
55

5()-4) =5(x+2)
5y-20-5x-10 =0

5y-5x-30 =0
Y-x-6 =0

27-T
-o

Cara2:
Berdasarkan grafik ternyata daerah berbentuk

segitiga.

I
Jadi,Z = ;(axt\

2

I
= -(3x6)2'

1

= _ (19)
2',

-o
Diketahui:

Trtik A (-3,9)
B (-2,4)
c (2,4)

D (3,9)

l=l
Garis singgungAC:

l-\ = 
x-x,

lz- h xz-xt

) =6+x

L.- = 
1(3"5)

tsE 2'

_15
2

=7,5

t-^- = 
1 (4x21rr5 2'

=!

Kr



4. Buatlah kurvanya terlebih dahulu!

Dari kurua terlihat bahwa:

x = -2 (batas bawah)

* 
t=0(batasatas)

5. a.

0

= 
!(*+4)dx

= *, r4r]0.

= o-(-z)' +t(-z))
=0-(4-8)
=0_(4)
=!
a

I(u+\ ax=l
:
I@*t)=l*'+*fi
(a2+a)-(12+1)=4

a2 + a-2 =4
d+a-G =0
(a+31(a -2)

a=-3 dan a=2
Syarat a > 0, karena a batas atas pengintegralan.

Jadi,nilaia=2.

c 
f .(rr,)* =o (|:r,,r) -o =o

er (162) =o=Q 2'
24a2 =0

,0
-n a'= 

--v 24

a=0
- 0 Jadi, nilaia = 0

a"/ I \r
lls x, I ax
o\ )

i"*
[;,,],"

Modul 2
t.

1. c

2.a
3.d
4.e

9. c 13.b
10. d 14. d
11. d 15. c
12. e 16. a

5.

6.

7.

8.

b

d

b

b

17. c
18. b

19. d

20. d

il.
1. Gralik himpunan penyelesaian dari:

2. Sistempertidaksamaannyaadalah:

/=4
y>0
x>0

1v=-x'2
1

-x+v)42'

b. i4=!Itx' 2

?1 1l-ClX =-lrx' 2
2al

lxt dx =!

| -*t1" = 
1

LJ_l2

lt1" 1

L-;l_, 
= z

(-*) (-i)=;

- 1 -t
2a

Jadi, nilaio = 1 , d.n batas atasnya menjaOi ?

1

2
3

2

=6a
2

6

1

3

1

-2,
2

a

a

x
x+2y < 10



fl*,Y) =3x + 2Y

dari sistem pertidaksamaan linear:

x ) 0,y > 0,x < 10,5x+6y < 60,danx+2Y

> 10.

Daerah himpunan penyelesaiannya.

5x+6y<

x+2y> 10

Titik-titik pojoknya adalah :

A(0, 5), B(10, 0), C(10,2\, dan D(0, 10)

fl*,Yl =3x +2Y

A(0, 5) -+10, 5) = 3(10) + 2(5) = 10

B(10, 0) +fl10, 0) = 3(10) + 2(0) = 30

C(10,21 -+fl10, 2) = 3(10) + 2(2) = 34

D(0, 10) +fl0, 10) = 3(10)+ 2(10) =20
Jadi, nilai maksimumnya adalah 34 didapat dari titik

C(10, 2) dan nilai minimumnya adalah 10 didapat dari

tirikA(0,5).
misal:.r = martabak telur

y = martabak kacang

Model Matematika
Kalimat dalam Program

Lineal

x+Y<t[50
2.500 x 1.000y<

x>o,y>o

fl*, Yl = 3.100 x 1.400Y

Martabak yang dibuat 450/hari.

Biaya untuk membuat

martabak telur dan kacang tidak

lebih dari Rp600.000,00.

Tidak mungkin martabak yang

dibuat negatil.

Fungsi objektil. Harga

martabak telur Rp3.100,00

dengan keuntungan Rp600,00

dan harga ma(abak kacang

Rp1.400,00 dengan keuntungan

Rp400,00.

Titik-titik polok

A('t00, 350), 8(240,0],, c(450, 0)

fl*,Y)= 3.100x+ 1.400Y

A(100, 350) -+1100, 350) = 3.1901160) + 1 +3'- :,.
= 310.000 + 490 C',

= 800.000

8(240,0) -+fl240,0) = 3.100(240)+'1 4''' -

=744.000

C(450,0) -+fla50, 0) = 3.100(450)+ 1 {t -

= 1.395.000

Jadi, keuntungan akan maksimum jika mer:-.
martabak telur sebanyak 100 buah dan man+='

kacang 350.

Model matematikanya

misal:x = rokokA
y = rokok B

Kalimat dalam Program
Linear

Biaya untuk membeli rokok

dan rokok B.

Biaya rokok A dan rokok B yr;
dibeli tidak lebih dari 250,

Tidak mungkin menghasilka-

barang yang negatit.

Fungsi objektif

Selain menggunakan grafik, kita juga dapat

menyelesaikan masalah di atas dengan substitusi aht
eliminasi.

xr!=250 -+ y=250-x
2.500x + 5.000y = 800.000 -+ substitusikan

2.500r + 5.000 (250 -x) = 800'000

2.500x + 1.250.000 - 5.000x = 800.000
_2.500x = _450.000

450.000

' = lsoo
x = 180 (rokokA)

Y =250-x
= 250 - 180

= 70 (rokok B)

fl*,Yl =2.750x5.50OY
fl180,70) =2.750 (180)+ 5.500(70)

= 495.000 + 385.000

= 880.000

2.500x + 5.000y< 450

x + y<2fi

x> 0, y> 0

Xr'vl=3.750*+5'500Y

x+Y<'[50
1.000y < 600.000

x



Modul 3

t.

1.d
2.a
3.c
il.

4.b
5.e
6.a

7.e
8.a
Lb

10. e

11. b

12. c

)

13. d

14. a

15. c

(+ x-2\ (s
t. a=[s , )o^nr=[u

nilair adalah x -2 =4
x =4+2

:)

Cari invers dari matriksA, karenaB = A-1 . AB

o-,= 1 (d -b)
detl[-c a )

1 (2 -7\
-tt- a-r[-t 4 )

=(, -z)
[-1 4)

B

B

. 46
D4=' 32 = 4.2-6.3

=8-18
= -10

=5.2-5.4

B

4. A=

a.=10-20
= _10

lAl=lBl /" terbukti

(:;) B= 
[:1 ;)

o.r=(o -')f'')
[-2 3 /[-1 3

( 12+1 8+(-3))
= 

[-o* 1-sy .q+g)
(13 5\

= [-n s)

(-t
B=l

(s

54
B=

52

b. A-1.8-1

(q -1\A= I I delA=12-2
[-2 3)

o-, = !(3 1)

10[2 4)

(3 1

Iro 10
=l lz 4t_
[to 10

, =(3, 1)*tr=e-(-2)[-1 3)

h 1\
z' a= 

[s 4) :) ,=(i;)
Nilai2A-B+3C

/21)Lt
= 2l l-l

[3 4) [5

=(: ;) (;

=(l :). (?
(zt -3)=[, n)

s. ometanuiar= (fl

=10

(4 7\ (s 2

[, z) a= 
ltz e

;)

)

^=(i )
= 11



-2
T
3

11

t.

1. d 5. c

2.c 6.a
3. a 7. c
4.e 8.d

f)

T)
_ lx 1l h tl5. I t<t I

12 *l l0 xl

l,'-21< l,-ol
f-2-xS0
*-x-2 3 0
(x + 1)(x -21
x=-1 x=2
Nilai-r yang mungkin adalah x = -1 alau x =2.

Modul 4

U-
5

u8

Uro=..,,?
Caridulu nilaisuku pertama (a)dan beda (b)

u,=a+(n-1)b
us=a+(5-1)b
22 =a+4b.........(1)
ue=a+(8-l)D
34 =a+7b.........(21
Substitusi (1) ke (2)

22 =q+4b
a =22-4b
34 =22-4b +7b
U =22+3b
3b =34-22
3b =12
b=4

(1).........22 =a+4b
22 =a+4(4)
22 =a+16
a =22-16
a=6

Jadi,a=6danD=4

s, =l{2"+(n-l)b}

s,, = 
f;1z1oy+ 

(20-1)a)

= 10(12 + 76)

= 10(88)

= 880

Jadi, jumlah 20 suku deret aritmetika tersebut adalah

880.

Diketahui barisan aritmetika 3, 7 ,11 ,15 ....
Suku ke-25 = ...?

a=3,b=7-3=4
u, =a+(n-l)b
uru =3 + (25 - 1)4

Ur, =3 + Qal$l
%s =3+96
%u =99
Jadi, suku ke-25 adalah 99.

Uz=24; rr= 
Xadalah 

deret geometri

Un = af1
Uz = a'fr
24 = a.r

o = 
24 

.........(1)
r

il.
1. =22

=34

313-2
4-, 6-, = i6' 10 11 11

2413
10 10 11 11

91-63
110 110 110 110

= 64412
110 110 110 110

10 -3
_ 110 110

108
110 110

1fi}
110 1.10

L b 13.e
10. d 14. e

11. e 15. c

12. e 16. a

17. b

18. -

19. e

20. e



Uz = a'f;
3
- =a,f4

3 = 4a.f .........(21

Substitusikan (1) ke (2)

(2).........3 =4a.f

3 =4(24)f
3 =96t'

(1) o =4r

a =48

Jadi, a = 48 dan ,= 1
2

o_4D5--
1-r

s =t(a)t

Diketahui: Mo = Rp7.Ct00.000,00

n = 4 tahun

b =SVo
Ditanya iMn=...'!
Jawab:

M,= Mo(1 + bl"

= 7.000.000 (1 + 0,05)5

= 7.000.000 (1,05f

= 7.000.000 (1,276)

= 8.933.970,938

Jadi, uang yang harus dikembalikan Hp8.933.970,938.

Diketahui: Mo = Rp6.2S0.000,00

b =8,5Vo
n = 5 tahun

Ditanyakan:M = ...?

Jawab: M, = Mo(1 + bl^

= 6.750.000 (1 + 0,085)5

= 6.750.000 (1,085)5

= 6.750.000 (1,504)

= 10.149.682,659

Uang tabungan Siti setelah 5 tahun menjadi
Rp10.149.682,659.

.3
96

.1
32

1

2

24o=a
i

48=-
11--
2

=48
1

,
=96

Jadi, jumlah tak hingga deret tersebut adalah 96.
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