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12.7 BIDANG SINGGUNG DAN HAMPIRAN
– BAGIAN II

MA1201 MATEMATIKA 2A

4/2/2014 (c) Hendra Gunawan 3

• Menggunakan polinom Taylor orde 2 untuk
menghampiri nilai fungsi dua peubah di
sekitar titik tertentu



Hampiran Linear & Bidang Singgung

Bila f mempunyai turunan di p = (a,b), maka kita
mempunyai hampiran linear

Dalam hal ini, persamaan

merupakan persamaan bidang singgung pada
permukaan z = f(x,y) di titik (a,b).
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Bidang Singgung & Vektor Gradien

Diberikan fungsi dua peubah implisit F(x,y,z) = 0, 
kita dapat memperoleh persamaan bidang
singgungnya di titik (a,b,c) dari persamaan

Perhatikan jika z = f(x,y), tulis F(x,y,z) = z – f(x,y). 
Maka Fx = -fx, Fy = -fy, dan Fz = 1, sehingga
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Polinom Taylor Orde 1

Terkait dengan hampiran linear & bidang
singgung, polinom

merupakan polinom Taylor orde 1 untuk
f(x,y) di titik (a,b).

Dlm hal ini, f(x,y) ≈ P1(x,y) untuk (x,y) ≈ (a,b).
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Hampiran linear



Polinom Taylor Orde 2

Seperti halnya utk fungsi satu peubah, kita
mempunyai polinom Taylor orde 2 untuk
fungsi dua peubah:

Dlm hal ini, f(x,y) ≈ P2(x,y) untuk (x,y) ≈ (a,b).
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Hampiran kuadratik



Polinom Taylor Orde 2

Polinom Taylor orde 2 dapat dituliskan sebagai
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Contoh/Latihan

Tentukan polinom Taylor orde 2 untuk f(x,y) =

di O(0,0), dan gunakan polinom tsb untuk
menaksir nilai f(0.1,0.2).

Jawab: fx = … , fy = … , fxx = … , fxy = … , fyy = …

Jadi

P2(x,y) = …

dan

f(0.1,0.2) ≈ P2(0.1,0.2) = … 
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12.8 MAKSIMUM DAN MINIMUM
MA1201 MATEMATIKA 2A
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• Menentukan nilai maksimum dan minimum 
dari fungsi dua peubah



Nilai Ekstrim Global

Misalkan S R2,                R, dan p* ϵ S.

(i) f(p*) disebut nilai maksimum global f pada S
apabila f(p*) ≥ f(p) untuk setiap p ϵ S.

(ii) f(p*) disebut nilai minimum global f pada S
apabila f(p*) ≤ f(p) untuk setiap p ϵ S.

Nilai f(p*) disebut nilai ekstrim global f pada S
apabila f(p*) merupakan nilai maksimum global 
atau nilai minimum global.
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Nilai Ekstrim Lokal

Misalkan S R2,                R, dan p* ϵ S.

(i) f(p*) disebut nilai maksimum lokal f pada S
apabila terdapat cakram N yang memuat p*
sehingga f(p*) ≥ f(p) untuk setiap p ϵ N    S.

(ii) f(p*) disebut nilai minimum lokal f pada S
apabila terdapat cakram N yang memuat p*
sehingga f(p*) ≤ f(p) untuk setiap p ϵ N    S.

Nilai f(p*) disebut nilai ekstrim lokal f pada S
apabila f(p*) merupakan nilai maksimum lokal
atau nilai minimum lokal.
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Teorema Eksistensi Maks-Min

Jika f kontinu pada suatu himpunan tertutup dan
terbatas S, maka f mencapai nilai maksimum
dan nilai minimum global pada S (kemungkinan
di titik yang berbeda).
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Catatan. Himpunan S tertutup berarti
S memuat titik-titik perbatasannya. 
S terbatas berarti S termuat dalam
suatu cakram C(O,R) yg berpusat di
O(0,0) & berjari-jari R, utk suatu R > 0.

S



Teorema Titik Kritis

Fungsi f hanya mungkin mencapai nilai ekstrim di
titik-titik kritis, yaitu di:

(i) titik-titik perbatasan daerah asal f, atau

(ii) titik-titik stasioner (yaitu titik di mana f mem-
punyai turunan 0), atau

(iii)titik-titik singular (yaitu titik di mana f tidak
mempunyai turunan).

4/2/2014 (c) Hendra Gunawan 14



Contoh

1. Fungsi f(x,y) = x2 + y2 mencapai nilai
minimum 0 di O(0,0) yang merupakan titik
stasioner.

2. Fungsi g(x,y) = mencapai nilai
minimum 0 di O(0,0) yang merupakan titik
singular.

3. Jika kita batasi daerah asal kedua fungsi di
atas pada cakram tertutup C(O,1), maka
kedua fungsi di atas mencapai nilai
maksimum 1 pada setiap titik perbatasan.
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Catatan

Titik stasioner belum tentu merupakan titik
ekstrim. Sebagai contoh, fungsi F(x,y) = xy
mempunyai titik stasioner O(0,0), tetapi titik ini
bukan merupakan titik ekstrim (global maupun
lokal). Ingat peta konturnya seperti apa!

Jika daerah asal fungsi F dibatasi pada cakram
tertutup C(O,1), maka nilai ekstrimnya hanya
mungkin tercapai di titik perbatasan, yaitu pada
lingkaran x2 + y2 = 1. [Kita bahas bagaimana
mencari nilai ekstrimnya nanti, ya!]
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Uji Turunan Kedua: 
Syarat Cukup untuk Nilai Ekstrim
Misalkan f(x,y) mempunyai turunan parsial kedua
yang kontinu pada suatu cakram yang berpusat di
(a,b) dan Tulis

Maka
1. Jika D > 0 dan fxx(a,b) < 0, maka f(a,b) merupakan

nilai maksimum lokal.
2. Jika D > 0 dan fxx(a,b) > 0, maka f(a,b) merupakan

nilai minimum lokal.
3. Jika D < 0, maka (a,b) merupakan titik pelana.
4. Jika D = 0, maka uji ini gagal.
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Contoh
Tentukan nilai ekstrim dari F(x,y) = x3 + y2 – 3x – 4y, 
jika ada.

Jawab: Fx = 3x2 – 3 = 0 j.h.j. x = ±1, dan Fy = 2y – 4 = 0 
j.h.j. y = 2. Jadi ada 2 titik stasioner, yaitu (1,2) dan
(-1,2). Selanjutnya, Fxx = 6x, Fxy = 0, dan Fyy = 2.

Di (1,2), Fxx = 6(1) = 6 > 0 dan D = 6(2) – 02 = 12 > 0. 
Jadi F(1,2) = -6 merupakan nilai minimum lokal.

Di (-1,2), Fxx = 6(-1) = -6 < 0 dan D = -6(2) – 02 = -12  
< 0. Jadi (-1,2) merupakan titik pelana (bukan
ekstrim).
4/2/2014 (c) Hendra Gunawan 18



Soal 1

Misalkan anda ingin membuat kotak tertutup
dengan volume 1 dm3 dan luas permukaannya
minimum. Berapakah ukuran kotak tsb?

[Petunjuk: Nyatakan luas permukaan kotak sebagai
fungsi dua peubah.]
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Soal 2

Tentukan nilai maksimum dan nilai minimum dari
F(x,y) = xy pada cakram tertutup C(O,1).

Jawab: Nilai ekstrimnya tercapai di perbatasan, 
yaitu pada lingkaran x2 + y2 = 1. Untuk mencarinya, 
nyatakan titik-titik pada lingkaran tsb dalam
koordinat polar, yakni x = cos θ dan y = sin θ.

Maka, F(x,y) = F(r,θ) = (cos θ)(sin θ) = ½ sin 2θ. Jadi: 
F mencapai nilai maksimum pd saat θ = π/4 dan
5π/4, yakni di titik (½√2,½√2) dan (-½√2,-½√2); dan
F mencapai nilai minimum pd saat θ = 3π/4 dan
7π/4, yakni di titik (-½√2,½√2) dan (½√2,-½√2).
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Catatan

Soal 2 dapat pula dijawab
dengan menggambar peta
kontur dan mengamati
bahwa nilai ekstrim tercapai
pada perbatasan, khususnya
di 4 buah titik perpotongan
lingkaran x2 + y2 = 1 dengan
garis y = ±x.
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12.9 METODE PENGALI LAGRANGE
MA1201 MATEMATIKA 2A
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1. Menggunakan Metode Lagrange untuk
menentukan nilai ekstrim fungsi dua atau
tiga peubah dengan kendala tertentu



Mencari Nilai Ekstrim Fungsi pada
Suatu Kurva/Permukaan

Ingat bagaimana kita mencari nilai ekstrim
fungsi F(x,y) = xy pada lingkaran x2 + y2 = 1.

Demikian juga soal tentang ukuran kotak ber-
volume 1 yang luas permukaannya minimum. 

Kedua soal ini termasuk contoh masalah nilai
ekstrim dengan kendala.
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Masalah Nilai Ekstrim dengan Kendala

Masalah I:

Tentukan nilai ekstrim fungsi z = F(x,y) 
dengan kendala g(x,y) = 0.

Masalah II:

Tentukan nilai ekstrim fungsi w = F(x,y,z) 
dengan kendala g(x,y,z) = 0.

Catatan. Fungsi F disebut fungsi objektif, 
sedangkan fungsi g disebut fungsi kendala.
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Catatan

1. Pada soal tentang kotak, kita ingin mencari
nilai minimum dari L = 2(xy + xz + yz) dengan
kendala xyz = 1. [Di sini, fungsi kendalanya
adalah g(x,y,z) = xyz – 1.] 

Untuk soal ini, kita dapat mensubstitusikan
z = 1/(xy) pada L, sehingga L menjadi fungsi
dari x dan y saja, lalu kita peroleh nilai
minimum dari L (dengan Uji Turunan Kedua).
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Catatan

2. Pada soal kedua, kita ingin mencari nilai
ekstrim dari F = xy dengan kendala x2 + y2 = 1. 
Untuk soal ini kita tidak mensubstitusikan y = 
±(1 – x2)½ pada persamaan F = xy, tetapi
melakukan parametrisasi lingkaran x = cos θ
dan y = sin θ, dan menyatakan F sebagai
fungsi dari parameter θ, lalu kita peroleh nilai
ekstrimnya.
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Catatan

3. Nilai ekstrim dari F(x,y) = xy
pada lingkaran x2 + y2 = 1
dapat pula diperoleh dgn
mengamati peta kontur F
pd cakram tertutup C(O,1). 
Nilai ekstrim tercapai di
titik-titik di mana kurva
ketinggian bersinggungan
dengan lingkaran x2 + y2 = 1.
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Catatan

3. (lanjutan) … Di titik-titik
tersebut, kurva ketinggian
dan kurva kendala mem-
punyai vektor singgung
yang sejajar! Jadi, di titik –
titik tsb, vektor gradien dari
F(x,y) sejajar dengan vektor
gradien dari g(x,y), yakni
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Metode Lagrange

Untuk mencari nilai ekstrim dari F(p) dengan
kendala g(p) = 0, tentukan p dan λ yang 
memenuhi persamaan

Titik-titik p yang diperoleh merupakan titik kritis
F yang memenuhi kendala g(p) = 0, dan bilangan
λ disebut pengali Lagrange yang bersesuaian.
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Catatan

Metode Lagrange tidak memberikan kesimpulan
apakah titik kritis tsb merupakan titik ekstrim
atau bukan. Untuk menentukan apakah titik tsb
merupakan titik ekstrim atau bukan, kita harus
menggunakan argumentasi lainnya.

Jika hanya terdapat satu titik kritis, kesimpulan
mudah diambil. Jika terdapat lebih dari satu titik
kritis, kita dapat membandingkan nilai fungsi di
titik-titik tersebut (sebagai contoh, nilai terbesar
akan menjadi nilai maksimum).
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Contoh 1
Tentukan nilai maksimum dan nilai minimum dari
F(x,y) = xy pada lingkaran x2 + y2 = 1.

Jawab: Di sini fungsi kendalanya adalah g(x,y) = x2 + 
y2 – 1. Dengan Metode Lagrange, kita cari x, y, dan λ
yang memenuhi

Dari persamaan pertama, kita peroleh y = 2λx dan x 
= 2λy. Eliminasi λ, kita dapatkan y2 = x2, sehingga y = 
±x. Substitusikan ke persamaan kedua, kita peroleh
2x2 = 1, sehingga x = ±½√2 dan y = ±½√2. Nilai maks
tercapai di ±(½√2,½√2), min tercapai di ±(½√2,-½√2). 
4/4/2014 (c) Hendra Gunawan 31

.0),(),(),(  yxgdanyxgyxF 



Contoh 2
Tentukan ukuran kotak tertutup dgn volume 1 dm3

yang luas permukaannya minimum.
Jawab: Di sini fungsi objektifnya adalah L = 2(xy + xz
+ yz) dan fungsi kendalanya adalah g(x,y,z) = xyz – 1.
Dengan Metode Lagrange, kita peroleh persamaan

2y + 2z = λyz (1.a)
2x + 2z = λxz (1.b)
2x + 2y = λxy (1.c)

Eliminasi λ, kita dapatkan x = y = z. Substitusikan ini
ke persamaan kedua, yaitu g(x,y,z) = 0, kita peroleh
x3 = 1, sehingga x = 1, dan dengan demikian y = z = 1 
juga. Titik yg diperoleh, (1,1,1), merupakan titik
minimum.
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