
Bagian 4
 Terapan Differensial 

 
 

Dalam bagian 4 Terapan Differensial, kita akan mempelajari materi 
bagaimana konsep differensial dapat dipergunakan untuk mengatasi 
persoalan yang terjadi di sekitar kita. Penerapannya terutama akan di bahas 
dalam masalah kecepatan relatif, menggambar kurva fungsi, menentukan nilai 
maksimum fungsi, dan menerapkan konsep nilai maksimum untuk 
menghitung volume maksimum benda. 
 
Konsep differensial yang diterapkan umumnya tidak rumit. Yang menjadi 
permasalahan adalah bagaimana mencermati setiap persoalan sehingga kita 
mampu menjawab persoalan yang ditanyakan dengan menerapkan teknik 
differensial. Berlatihlah dengan tekun untuk mendapatkan hasil yang 
maksimal. 
 
Kompetensi yang diharapkan setelah Anda menyelesaikan bagian 4 Terapan 
Differensial adalah Anda akan mampu menerapkan konsep differensial untuk 
memecahkan persoalan : 
1. Kecepatan relatif 
2. Menentukan posisi dimana fungsi naik, turun, dan konstan 
3. Menentukan nilai maksimum dan minimum fungsi 
4. Menentukan luasan atau volume benda yang paling maksimum/minimum. 

 
 
4.1 Berhubungan Dengan Kecepatan Relatif 
 

Penerapan differensial pada masalah yang berhubungan dengan kecepatan 
relatif umumnya dinyatakan dengan adanya satuan waktu dalam analisisnya.  

 
Contoh 4.1  
Diasumsikan bahwa oli ditumpahkan dari sebuah tangki membentang dalam 
suatu pola lingkaran, dimana radiusnya bertambah luas dengan kecepatan 
konstan 2 ft/sec. Berapa kecepatan luas tumpahan oli tersebut bertambah 
ketika radius tumpahan adalah mencapai 60 ft ? 
 
 
 
 
                                                   r           
 
      
 
 
                                                                         r 
Penyelesaian: 
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Pada setiap saat, kecepatan dimana radius bertambah terhadap waktu adalah 
dr/dt. Sedangkan kecepatan dimana luas bertambah terhadap waktu adalah 
dA/dt. 
Dari rumus luas lingkaran : 
 
A = πr2 
 
Karena A dan r adalah fungsi terhadap waktu t, kita dapat menurunkan kedua 
sisi persamaan terhadap t untuk memperoleh : 

dt
drr.2

dt
dA π=  

 
Jadi pada saat jari-jari (r) tumpahan = 60 ft, pertambahan kecepatan luas 
tumpahan oli adalah: 

.sec/ft240π40π...π(60).22
dt
dA 2==  

 
Contoh 4.2  

Sebuah tangga panjang 5 ft yang bersandar pada dinding tergelincir sehingga 
dasar tangga berpindah menjauh dari dinding dengan kecepatan 2 ft/sec, 
pada saat dimana jarak dasar tangga ke dinding adalah 4 ft. Berapa 
kecepatan bergerak turun bagian atas pada dinding setiap saat ? 
 
 
 
 
 
 
       5 ft  
          
 
 
                                                                           
 
                                                4 ft        2 ft/sec 
 
                                                                                                  
 
Penyelesaian: 

Misalkan: 

t = bilangan detik setelah tangga mulai tergelincir  (sec) 
x = jarak bawah tangga ke dinding            (ft) 
y = jarak atas tangga ke lantai                                 (ft) 
 
Dari teorema Phytagoras kita mempunyai persamaan: 
 
 x2 + y2 = r2  …………..  x2 + y2 = 252 

 
Dengan menggunakan teknik differensial fungsi implisit untuk menurunkan 
kedua sisi persamaan di atas terhadap t diperoleh: 
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dt
d][

dt
d 22 =+ yx  

0
dt
dy2y.

dt
dx2x. =+  

dt
dx.

y
x

dt
dy

−=  

ft/sec
3
8

dt
dy

−=  

Jadi kecepatan bergerak turun tangga adalah: ft/sec
3
8

dt
dy

−=  

 
Berdasarkan kedua contoh di atas, kita dapat membuat kesimpulan tentang 
langkah-langkah penyelesaian, yaitu: 
a. Buatlah sketsa gambar tentang persoalan yang diceritakan oleh soal. 
b. Tandai nilai-nilai yang diketahui dan nilai yang ditanyakan. 
c. Pilihlah persamaan/formula sesuai persoalan. Masukkan nilai-nilai yang 

tetap dan tidak berubah pada persamaan yang dipilih. 
d. Terapkan teknik differensial terhadap rumus yang dipilih. Turunkan 

terhadap waktu. 
e. Masukkan nilai-nilai yang diketahui pada hasil turunannya untuk 

mendapatkan nilai yang ditanyakan. 
 
Walaupun langkah-langkah penyelesaian hanya ada enam langkah, dalam 
penerapannya tidak sederhana. Perlu pemahaman yang mendalam agar 
dapat menjawab persoalan yang ditanyakan. 
 
 

Latihan Soal 4.1  
Setelah Anda selesai mempelajari materi di atas, kini saatnya untuk melatih 
diri mengerjakan soal-soal berikut. Buatlah penyelesaian setiap soal dengan 
sistematis untuk mendapatkan jawaban akhir yang benar. Selamat berlatih...!!! 
 
1. Sebuah roket ditembakkan ke atas. Kecepatan roket adalah 880 ft/sec 

pada saat jaraknya dari tanah adalah 4000 ft. Sebuah ditempatkan sejauh 
3000 ft untuk merekam kejadian tersebut. Berapa kecepatan perubahan 
sudut kamera agar dapat merekam peluncuran roket? 

2. Dimisalkan terdapat cairan yang menempati sebuah kerucut berdiameter 
bawah sebesar 8 in. Tinggi kerucut adalah 16 in. Jika cairan tersebut 
dikeluarkan dari ujung kerucut dengan kecepatan volume tumpahan 
sebesar 2 in3/sec, berapa kecepatan bergerak turun cairan di dalam 
kerucut? 

3. Seorang anak sedang bermain layang-layang.  Tinggi layang-layang dari 
tanah adalah 50 m dan bergerak horizontal menjauhi anak dengan 
kecepatan 6 m/det. Berapa kecepatan uluran tali yang harus diberikan 
oleh anak bila layang-layang tersebut berjarak 80 m darinya? 

4. Sebuah kapal A, berjarak 21 km sebelah timur dari titik O, bergerak ke 
barat dengan kecepatan 28 km/jam. Sebuah kapal B, berjarak 84 km 
sebelah selatan titik O, bergerak ke utara dengan kecepatan 21 km/jam. 
Ditanyakan: a) apakah kedua kapal saling mendekat atau menjauh 
setelah 1 jam dan pada kecepatan berapa?, b) apakah kedua kapal saling 
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mendekat atau menjauh setelah 3 jam dan pada kecepatan berapa?, dan 
kapan jarak kedua kapal tersebut paling dekat? 

 
 

4.2 Kelengkungan 

Cara yang paling sederhana dalam menggambar sebuah kurva adalah 
dengan memplotkan titik-titik yang diketahui pada koordinat kartesius 
kemudian menghubungkannya. Agar penggambaran menjadi lebih baik, maka 
teknik turunan dapat digunakan untuk memvisualisasikan bentuk kurva secara 
benar. 
 
Fungsi naik dan turun 
Untuk menentukan dimana posisi fungsi naik atau turun, kita dapat 
menggunakan terapan turunan pertama. 
 
Misalkan f adalah sebuah fungsi yang kontinu pada interval tertutup [a,b] dan 
differensiabel pada interval terbuka (a,b), maka: 
a. Jika f’(x) > 0 untuk setiap nilai x dalam (a,b) , maka f naik pada [a,b] 
b. Jika f’(x) < 0 untuk setiap nilai x dalam (a,b), maka f turun pada [a,b] 
c. Jika f’(x) = 0 untuk setiap nilai x dalam (a,b), maka f konstan pada [a,b] 
 
Contoh 4.3 
Tentukan di mana fungsi f(x) = 2x3 – 3x2 – 12x + 7 naik dan turun. 

 
Penyelesaian: 

f ’ (x) = 6x2 – 6x – 12 

 = 6(x2 – x – 2) 

 = 6( x + 1)(x – 2) 

Untuk menentukan dimana fungsi naik dan turun harus dicari f’ > 0 dan f’ < 0 
dengan menggunakan beberapa titik uji. 
 
 
Titik uji :   
x = -2   f ‘(x) = 24 
x = 0   f ‘(x) = -12  
x = 3   f ‘(x) = 24 
Berdasarkan titik uji didapat untuk interval lebih kecil dari x = -1, fungsi akan 
naik, interval antara x = -1 sampai x = 2 fungsi akan turun, dan interval lebih 
dari x = 2 fungsi akan naik. Berdasarkan hal tersebut kita dapat 
menggambarkan fungsi f(x) = 2x3 – 3x2 – 12x + 7 seperti di bawah ini. 
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                                                  sb. y 
 
 
 
 
                                                                             y = 2x3-3x2-12x+7 
                                                
 
 
            2 
                                                           sb. x 
                                                 -1                
            
 
 
 
 
 
 
 
 
                              f’>0                  f’<0              f’>0 
 

 
 

Contoh 4. 4 
Tentukan dimana fungsi y = x3 naik dan turun 
 
Penyelesaian: 
y = x3  ……………  y‘ = 3x2 
Titik uji :  
x = 2  ……….  y’ = 12 

x = -2 ……….  y’ = 12 

                                                                    sb.y 

 
                                                                                y = x3 
 
 
                                                                                                              sb. x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     y’ > 0                 y ’ > 0 
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Berdasarkan hasil titik uji, didapat bahwa nilai turunan pertamanya selalu 
berharga lebih dari 0. hal itu menandakan bahwa pada interval berapapun, 
posisi gambar fungsi y = x3  akan selalu naik. 

 
Fungsi Cembung dan Fungsi Cekung 
Posisi cembung atau cekung sebuah fungsi dapat ditentukan dengan 
menerapkan teknik differensial, yaitu dengan melakukan proses differensiasi 
sebanyak dua kali terhadap fungsi f(x). 
 
Misalkan f differensiabel pada sebuah interval : 
a. f dinamakan cembung pada interval tersebut jika f’ menurun pada interval 

itu. 
b. f dinamakan cekung pada interval tersebut jika f’ menaik pada interval itu. 

 
                              sb.y                                                  sb.y 
 
 
 
 
                                                                   
 
 
 
 
 

Teorema: 
a. Jika f ‘’(x) > 0 pada interval terbuka (a,b) maka f cekung pada (a,b) 
b. Jika f ‘’(x) < 0 pada interval terbuka (a,b) maka f cembung pada (a,b) 
 
Contoh 4.5 
Tentukan dimana fungsi y = x3 – 3x2 + 1 cembung dan cekung 
   
Penyelesaian: 

y’ = 3x2 – 6x  

y’’ = 6x – 6 

Kurva akan cekung jika 6x – 6 > 0       ………….. x > 1 
Kurva akan cembung jika 6x – 6 < 0    ………….. x < 1 

 
                             sb. y 
                                                         y = x3 – 3x2  + 1 
                                           1                                        sb. x 
        
 
         - 1     
 
 

 
 

                              x < 0          x > 0 
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Berdarkan hasil turunan kedua, kurva akan cembung jika nilai turunan kedua 
lebih kecil dari 0, yaitu pada titik lebih kecil dari x = 1, dan kurva akan cekung 
jika nilai turunan keduanya lebih besar dari 0, yaitu pada titik lebih besar dari x 
= 1. 

 
 

Titik Balik 
Titik balik sebuah fungsi adalah titik dimanaa terjadi perubahan arah cembung 
ke cekung atau sebaliknya. 
 
Jika f adalah fungsi yang kontinu pada interval terbuka pada titik x0 dan jika f 
berubah arah kelengkungan pada x0, maka (x0 , f(x0)) pada grafik f disebut titik 
balik dari f dan kita mengatakan bahwa f mempunyai sebuah titik balik pada 
x0. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Harga titik balik mungkin dapat dicari dengan menemukan f “ = 0 
 

Contoh 4.6 
Tentukan titik balik fungsi y = x1/3 + 2 
                                          
Penyelesaian: 

y’ = )3/2(x3
1

 …………..  y” = )3/5(x9
2

−  

 
Bagaimanapun harga y” tidak akan pernah nol. 
 

sb. y 
 
                      
 

                       2 
                          y = x1/3 + 2 
        

  sb. x     
 
 
                                                         
 

Latihan Soal 4.2  
Setelah Anda selesai mempelajari materi di atas, kini saatnya untuk melatih 
diri mengerjakan soal-soal berikut. Buatlah penyelesaian setiap soal dengan 
sistematis untuk mendapatkan jawaban akhir yang benar. Selamat berlatih...!!! 
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Untuk setiap fungsi soal berikut, tentukan a) interval fungsi naik, b) interval 
fungsi turun, c) interval fungsi cembung, d) interval fungsi cekung, dan e) titik 
balik 
1.  65)( 2 +−= xxxf
2.  43)( 2 +−−= xxxf
3.  168)( 24 +−= xxxf
4.  3/2)( xxf =

 
 
 

4.3 Hubungan Nilai Ekstrem (Uji Turunan I, Uji turunan II) 
 

Nilai ekstrem fungsi digunakan untuk menentukan nilai tertinggi atau terendah 
sebuah fungsi.  
 
Definisi : 
a. Sebuah fungsi f dikatakan mempunyai maksimum relatif di x0 jika f(x0) > 

f(x) untuk semua nilai x dalam interval terbuka yang mengandung x0. 
b. Sebuah fungsi f dikatakan mempunyai minimum relatif di x0 jika f(x0) < f(x) 

untuk semua nilai x dalam interval terbuka yang mengandung x0. 
c. Sebuah fungsi f dikatakan mempunyai ekstrem relatif di x0 jika mempunyai 

maksimum relatif juga minimum relatif di x0. 
 

Titik Kritis 
Sebuah titik kritis fungsi f adalah sembarang nilai x dalam domain f yang 
mana f’(x) tidak differensiabel. Titik kritis dimana f’(x) = 0 dinamakan titik 
stasioner dari f. 

                        
 
                       sb. y                                                           sb. y 
 

c 
d 

a b  
 
  
                                                                                                                             
                                                                                                
              
 
 
   
                                   
 
 
 
 
 
 

 
 
Gambar a dan b … x0 adalah titik kritis dan titik stasioner 
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Gambar c dan d … x0 adalah titik kritis dan bukan titik stasioner 
 

Tes Turunan I 
Teorema : 
a. Jika f’(x) > 0 pada interval terbuka yang diberikan sebelah kiri x0 dan f’(x) < 

0 pada interval terbuka yang diberikan sebelah kanan x0, maka f 
mempunyai nilai maksimum di x0. 

b. Jika f’(x) < 0 pada interval terbuka yang diberikan sebelah kiri x0 dan f’(x) > 
0 pada interval terbuka yang diberikan sebelah kanan x0, maka f 
mempunyai nilai minimum di x0. 

c. Jika f’(x) > 0 mempunyai persamaan tanda [f’(x) > 0 atau f’(x) < 0] pada 
interval terbuka yang diberikan sebelah kiri atau sebelah kanan x0, maka f 
tidak mempunyai ekstrem relatif di x0. 

Dengan kata lain, relatif ekstrem, jika ada, pada interval terbuka di mana 
fungsi f kontinu dan tidak konstan, terjadi pada titik kritis di mana dy/dx 
berubah tanda. 
 
Contoh 4.7 
Tentukan lokasi ekstrem relatif fungsi y = 3x5/3 – 15x2/3 
 
Penyelesaian : 

y’ = 5x2/3 – 10x-1/3  

  y’ = 5x-1/3 (x – 2) 

 
 

                                         sb.y                 
                                                2                             sb. x 
 
                                                               y = 3x5/3 – 15x2/3          

 
 

 
 
                       + + +                  + + + 
                                                     _ _ _ 
 

untuk x = 2 …………. y’ = 0 

untuk x = 0 …………. y’ = tidak ada 

Jadi titik kritis ialah x = 0 dan x = 2 

Untuk menentukan relatif ekstrem harus dicek perubahan tanda pada x = 0 
dan x = 2 

 
Tes Turunan II 
Teorema : 
a. Jika f”(x) > 0, maka fungsi f mempunyai relatif minimum di x0. 
b. Jika f”(x) < 0, maka fungsi f mempunyai relatif maksimum di x0. 
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Contoh 4.8 
Evaluasi fungsi y = x4 – 2x2 
 
Penyelesaian : 

y’ = 4x3 – 4x  

y” = 12x2 - 4 

    = 4x(x-1)(x+1) 

Titik stasioner diambil dari y’ = 0 ………… x1 = 0, x2 = 1, x3 = -1 

Ekstrem relatif (maksimum dan minimum) diambil dari harga y” = 0 
 

 
Latihan Soal 4.3  

Setelah Anda selesai mempelajari materi di atas, kini saatnya untuk melatih 
diri mengerjakan soal-soal berikut. Buatlah penyelesaian setiap soal dengan 
sistematis untuk mendapatkan jawaban akhir yang benar. Selamat berlatih...!!! 
 
1. Tentukan titik kritis fungsi 52  4)( 2 −+= xxxf
2. Tentukan titik kritis dsan relatif maksimum/minimum )5(  )(' 23 −= xxxf
3. Tentukan relatif ekstrem dengan menggunakan tes turunan pertama dan 

kedua untuk fungsi 24  1)( xxxf −−=
4. Tentukan relatif ekstrem fungsi 25  )( 3 −+= xxxf

 
 
 
4.4 Nilai Minimum dan Maksimum Fungsi 

 
Cara menentukan nilai minimum dan maksimum fungsi f yang kontinu pada 
interval tertutup [a, b] adalah : 
a. Tentukan titik kritis fungsi f dalam (a,b) 
b. Evaluasi fungsi f pada titik dan pada titik awal a dan titik akhir b 
c. Nilai yang paling besar (pada langkah 2) adalah nilai maksimum fungsi 

dan nilai yang paling kecil adalah nilai minimum fungsi pada [a,b] 
 
Contoh 4.9 
Evaluasi fungsi y = 2x3 – 15x2 + 36x pada interval [1 , 5] 
 
Penyelesaian: 
a. y’ = 6x2 – 30x + 36 

0 = (x – 3)(x – 2) …………. x1 = 3 x2 = 2 

b. f(1) = 23  f(2) = 28 
f(3) = 27  f(5) = 55 

c. Nilai terkecil = 23 
Nilai terbesar = 55 
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Jadi fungsi mempunyai harga minimum 23 pada titik x = 1 dan mempunyai 
harga maksimum 55 pada titik x = 5. 
 
Contoh 4.10 
Evaluasi nilai minimum dan maksimum fungsi f(x) = x4 + 2x3 – 1  
 
Penyelesaian: 
F’(x) = 4x3 + 6x2 = 2x2(2x + 3) 
Dari turunan pertama didapat titik kritis x1 = 0 dan x2 = - 3/2  
 
x1 = 0    f(x1) = (0)4 + 2(0)3 – 1   = -1  
x2 = - 3/2  f(x2) = (- 3/2)4 + 2(- 3/2)3 – 1 = - 43/16 
 
Jadi fungsi f(x) = x4 + 2x3 – 1 mempunyai nilai minimum  - 43/16 pada titik x2 = 
- 3/2. 
 
 

Latihan Soal 4.4  
Setelah Anda selesai mempelajari materi di atas, kini saatnya untuk melatih 
diri mengerjakan soal-soal berikut. Buatlah penyelesaian setiap soal dengan 
sistematis untuk mendapatkan jawaban akhir yang benar. Selamat berlatih...!!! 
 
Untuk tiap soal di bawah ini, carilah nilai minimum atau maksimum fungsi 
pada interval yang diberikan. 
1.  ]6,0.......[8)( 2xxxf −=
2.  ]3,2.......[1232)( 23 −−−= xxxxf

3. ]4,1[..........
2

)( 2 −
+

=
x

xxf  

4. ],0........[cossin)( πxxxf −=  
5.  ],.........[243)( 2 ≈+≈−−−= xxxf
 
 
 

4.5 Penggunaan Masalah Minimum dan Maksimum 
 

Konsep menentukan nilai maksimum atau minimum fungsi yang telah 
dijelaskan pada subbagian 4.4 dapat diterapkan dalam permasalahan yang 
terjadi di sekitar kita. Beberapa contoh berikut akan menambah pengertian 
pada Anda bagaimana cara menerapkan konsep mencari nilai maksimum 
atau minimum untuk situasi tertentu. Prinsip penyelesaian adalah tetap, yaitu 
a) menentukan titik kritis fungsi yang dipilih, b) menentukan nilai yang akan 
dibuat maksimum atau minimum, dan c) membandingkan hasil pada langkah 
kedua. 
 
Contoh 4.11  
Sebuah kotak akan dibuat dari kertas karton yang berukuran lebar 16 in dan 
panjang 30 in. Kotak dibuat dengan cara memotong ukuran segiempat dari 
keempat sudut lalu melipat semua sisinya. Berapakah ukuran potongan 
tersebut untuk mendapatkan sebuah kotak dengan volume terbesar yang 
mungkin? 
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Penyelesaian : 

                            x                                  x 

                                                                                                                                             x 

                                                                    16in                                                              16-2x 

                                             x 

                                           30 in                                                     30 – 2x     

Misalkan :  x = perpanjangan potongan 
   V = volume kotak 
 
Variabel x yang ditampilkan adalah subjek pembatasan yang jelas. Karena x 
adalah panjang maka tidak boleh negatif. Dan karena lebar karton adalah 16 
in, kita tidak dapat membuat potongan dengan ukuran lebih dari 8 in. Jadi 
variabel x harus berlaku untuk rentang 0 < x < 8 
  
V = p . l . t …… V = (30 – 2x)(16 – 2x) x 
   V = 480x – 92x2 + 4x3 
 
Kita dapat menurunkan permasalahan untuk mendapatkan nilai x pada 
interval [0,8], yang mana persamaan volume akan maksimum : 
  
dV/dx = 480 – 184x + 12x2 
0 = 4(120 – 46x + 3x2) 
 
Dengan menggunakan rumus ABC akan didapat x1 = 10/3 dan x2 = 12. Harga 
x2 = 12 tidak termasuk dalam interval [0 , 8]. Jadi nilai x1 = 10/3 adalah titik 
kritis. 
 
Dengan menggunakan cara perhitungan nilai maksimum fungsi pada interval 
tertutup, kita mendapatkan : 
 x = 0  ………………………….. V = 0 
 x = 10/3 ………………….. V = 726 in2 
 x = 8 ………………………….. V = 0 
 
Dari evaluasi tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan memotong karton 
sebesar 10/3 in akan menghasilkan volume kotak yang paling maksimum. 
 
Berdasarkan contoh di atas, dapat dikatakan bahwa proses penurunan 
fungsinya tidak sulit. Yang menjadi masalah adalah bagaimana kita memilih 
persamaan yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Untuk lebih 
jelasnya, perhatikan contoh 4. 11 di bawah ini. 
 
 
Contoh 4.12 
Bagaimana kita memilih tinggi dan jari-jari untuk meminimalkan penggunaan 
bahan yang diperlukan dalam membuat tabung tertutup yang bervolume 1 liter 
? 
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                              h                                 =                               +    

 

                                                         A = r2π                      k = h2π  
 

Misalkan : h = tinggi tabung ………….. cm 
  r = radius tabung ………….. cm 

S = luas permukaan tabung  ……. cm2 

 
Kita mengasumsikan tidak ada pemborosan atau kelebihan yang berarti 
bahwa jumlah bahan yang diperlukan untuk membuat tabung tersebut akan 
sama dengan luas permukaan tabung. 
 
Tabung tersebut dari dua lembar lingkaran sebagai alas dan tutup dengan 
radius r dan lembar segiempat dengan tinggi h dan lebar 2πr. Maka luas 
tabung keseluruhan adalah : 
 
S = 2πr2 + 2πrh 
Sekarang kita harus menggunakan satu variabel dari S, sehingga S akan 
dapat dinyatakan sebagai fungsi dengan satu variabel. 
Dari persamaan volume : 
 
V = πr2h …………. h = 1000/(πr2) 
 
Sehingga persamaan S menjadi : 
S = 2πr2 + 2000/r 
 
Karena r menyatakan radius maka harus positif. Jadi kita harus menurunkan 
masalah untuk menemukan nilai r dalam interval (0 , +≈) yang S mana akan 
minimum. 
DS/dr = 4πr – 2000/r2 
0     = 4πr – 2000/r2 

r      = 
3 π2
10

 

 
Dengan menggantikan nilai r pada persamaan volume kita akan mendapatkan 
nilai h = 2r. Sebagai kesimpulan akhir, kita dapat mengatakan bahwa dengan 
mengambil ukuran tinggi dua kali lipat dari jari-jari tabung atau jari-jari tabung 
setengah kali tinggi tabung, akan memberikan penggunaan material yang 
minimum. 
 
Berdasarkan kedua contoh di atas dapat diambil suatu kesimpulan secara 
umum mengenai langkah-langkah penyelesaian permasalahan : 
a. Buatlah gambar dan tandai nilai-nilai yang sesuai dengan 

permasalahan.  
b. Temukan rumus untuk besaran yang harus diminimumkan atau 

dimaksimumkan. 
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c. Gunakan kondisi tetap dalam masalah untuk menyederhanakan 
variabel. Dinyatakan dengan nilai yang dapat diminimumkan atau 
dimaksimumkan sebagai fungsi satu variabel. 

d. Temukan interval dan nilai yang mungkin untuk variabel ini dari 
pembatasan gejala fisik dalam permasalahan. 

e. Gunakan teknik-teknik materi/bagian terdahulu untuk mendapatkan 
nilai minimum atau maksimum. 

 
Langkah-langkah di atas jangan diterapkan secara membabi buta, karena 
bagaimanapun logika akal sehat selalu lebih bisa diterima. 
 
 

Latihan Soal 4.5  
Setelah Anda selesai mempelajari materi di atas, kini saatnya untuk melatih 
diri mengerjakan soal-soal berikut. Buatlah penyelesaian setiap soal dengan 
sistematis untuk mendapatkan jawaban akhir yang benar. Selamat berlatih...!!! 
 
1. Carilah ordinat pada kurva y = x2 yang mempunyai jarak terdekat dengan 

titik (18,0). 
2. Sebuah segitiga mempunyai sisi datar 6 cm, sisi tegak 8 cm, dan sisi 

miring 10 cm. Carilah dimensi segiempat yang paling maksimum yang 
dapat digambarkan dalam segitiga tersebut, jika alas segiempat 
menempel pada sisi datar segitiga. 

3. Selesaikan soal no 2, jika alas segiempat menempel pada sisi miring 
segitiga. 

4. Sebuah peti terbuka dengan sisi berbentuk persegi panjang dan ujung-
ujungnya bujursangkar mempunyai volume 216 m3. Jika biaya untuk 
membuat alas adalah Rp.5000/m2 dan biaya untuk membuat dinding 
adalah Rp.3500/m2, Carilah dimensi peti yang paling ekonomis. 

5. Sebuah karton berukuran 240 cm2 digunakan untuk membuat kotak 
terbuka. Kotak dibuat dengan cara menggunting keempat sudutnya 
berbentuk bujur sangkar kemudian dilipat. Berapa luasan yang harus 
digunting untuk menghasilkan volume yang paling maksimum. 

 
 
 

4.6 Metode Newton 
 
Titik potong suatu kurva dengan sumbu x dapat dilakukan dengan berbagai 
cara. Untuk persamaan linier ax + b = 0, titik potongnya adalah x = -b/a. untuk 
persamaan kuadrat ax2 + bx + c = 0, titik potongnya diberikan oleh rumus 
abc. Rumus abc dapat digunakan juga untuk persamaan derajat tiga atau 
empat, meskipun sangat rumit dan sukar dalam penerapannya. 
Ada salah satu metode yang banyak digunakan untuk menentukan titik potong 
suatu kurva dengan sumbu x. Metode ini disebut dengan metode Newton. 
 
 
 
 
 
 
 

Matematika Teknik 1\Terapan Differensial 64 



X

y

y = f(x)

X1X2X3X4

r

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pandang suatu bentuk garis singgung pada perkiraan awal x1: 

))((')( 111 xxxfxfy −=−  

Jika harga turunan pertama tidak sama dengan nol, maka garis tersebut tidak 
paralel dengan sumbu x atau memotong sumbu x pada sebuah titik (x2, 0). 
Jika koordinat (x2,0) disubstitusikan pada persamaan di atas, maka akan 
menjadi: 

))((')( 1211 xxxfxf −=−  

Berdasarkan persamaan di atas dapat dihasilkan x2, yaitu: 

)('
)(

1

1
12 xf

xfxx −=  

Dengan pengertian diatas, kita dapat menggantikan urutan x2 menjadi x3 dasn 
nilai x1 menjadi x2. 

)('
)(

2

2
23 xf

xfxx −=  

Untuk nilai x yang ke (n+1) adalah: 

,...3,2,1.......
)('
)(

1 =−=+ n
xf
xf

xx
n

n
nn  

 
Contoh 4.13 
Gunakan metode Newton untuk mencari titik potong kurva 

dengan sumbu x. 013 =−− xx
 
Penyelesaian: 

013 =−− xx    13)(' 2 −= xxf

34782609,1
1)5,1(3

15,1)5,1(5,1 2

3

2 =
−
−−

−=x  

32520040,1
1)34782609,1(3

134782609,1)34782609,1(34782609,1 2

3

3 =
−

−−
−=x  
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32471817,1
1)32520040,1(3

132520040,1)32520040,1(32520040,1 2

3

4 =
−

−−
−=x  

32471796,15 =x  
32471796,16 =x  

 
Karena nilai x yang berdekatan sudah sama, maka pencarian nilai x 
dihentikan. 
 
 

Latihan Soal 4.6  
Setelah Anda selesai mempelajari materi di atas, kini saatnya untuk melatih 
diri mengerjakan soal-soal berikut. Buatlah penyelesaian setiap soal dengan 
sistematis untuk mendapatkan jawaban akhir yang benar. Selamat berlatih...!!! 
 
Untuk setiap soal berikut, carilah titik potong dengan sumbu x untuk fungsi 
yang diberikan. 
1.  013 =−+ xx
2.  015 =+− xx
3.  0............0342 2 <=−+ xxx
4.  0................034 >=−+ xxx
5.  0................sin 2 >= xxx
 
 
 
 

X

y = f(x)

a b

4.7 Teorema Rolle dan Teorema Nilai Rata-rata 
 
Teorema Rolle (Rolle’s Theorem) 

Teorema Rolle (Rolle’s Theorem) merupakan satu kasus dari Teorema Nilai 
Rata-rata (Mean Value Theorem). Teorema nilai rata-rata adalah salah satu 
bidang kalkulus yang banyak mendasari bagi penemuan teorema lain. Dalam 
bagian selanjutnya, kita akan banyak menggunakan kata-kata “menurut 
Teoremea Nilai Rata-rata”.  
 
Teorema Rolle menyatakan bahwa antara dua titik, a dan b, terdapat paling 
sedikit satu titik pada kurva dimana kemiringan garis singgung kurva adalah 
horizontal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teorema: 
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X

y

y = sin (x)

2π3π/2ππ/2

1

X

y = f(x)

a c b

A(a, f(a))

B(b, f(b))

Misalkan fungsi f dapat diturunakan pada (a, b) dan kontinu pada [a, b]. Jika 
f(a) = f(b), maka terdapat paling sedikit satu titik c dalam (a, b) dimana nilai 
f’(c) = 0 
 
Contoh 4.14 
Buktikan teorema Rolle untuk fungsi y = sin x pada (0, 2π) 
Penyelesaian: 
Fungsi y = sin x merupakan fungsi yang kontinu dan dapat diturunkan pada 
interval (a, b), sehingga: 
f(0) = sin 0 = 0 
f(2π) = sin 2π = 0 
 
f(x) = sin x 
f’(x) = cos x.................f’(c) = cos c 
jika f”(c)=0, maka 0 = cos c atau c1 = π/2 dan c2 = 3π/2 
Dapat dilihat berdasarkan gambar di bawah ini, bahwa grafik y = sin x 
mempunyai 2 garis singgung dengan kemiringan horizontal pada interval (0, 
2π), yaitu pada x = π/2 dan x = 3π/2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teorema Nilai Rata-rata (Mean Value  Theorem) 

Teorema Nilai Rata-rata (Mean Value Theorem) menyatakan bahwa antara 
dua titik, A dan B, terdapat paling sedikit satu garis singgung yang mempunyai 
kemiringan sejajar dengan garis potong antara titik A dan titik B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teorema: 

Misalkan f adalah fungsi yang dapat diturunkan pada (a, b) dan kontinu pada 
[a, b], maka terdapat paling sedikit satu titik c pada (a, b) sehingga berlaku 

ab
afbfcf

−
−

=
)()()('  
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X

f(x) = 2(x)1/2

1 2 4

Contoh 4.15 
Carilah bilangan c untuk kurva xxf 2)( =  pada [1,4] yang dijamin oleh 
Teorema Nilai Rata-rata. 
 
Penyelesaian: 

xxf 2)( =  

c
cf

x
xf 1)('..........1)(' ==  

3
2

3
24

14
)1()4()()(

=
−

=
−
−

=
−
− ff

ab
afbf

 

c
cf

ab
afbf 1

3
2.).........(')()(
==

−
−

 

Dari persamaan di atas diperoleh 
4
9

=c  

Berdasarkan gambar dapat dilihat bahwa garis singgung kurva xxf 2)( =   

pada titik 
4
9

=x  mempunyai kemiringan yang sama (paralel) dengan garis 

potong kurva pada titik (1, f(1)) dan (4, f(4)). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Walaupun Teorema Nilai Rata-rata dapat digunakan secara luas untuk 
berbagai fungsi, tidak semua fungsi dapat menggunakan teorema ini. Sebagai 
contoh, fungsi f(x) = x(2/3) tidak dapat menunjukkan kegunaan teorema nilai 
rata-rata pada interval [-8,27]. 
 
 

Latihan Soal 4.7  
Setelah Anda selesai mempelajari materi di atas, kini saatnya untuk melatih 
diri mengerjakan soal-soal berikut. Buatlah penyelesaian setiap soal dengan 
sistematis untuk mendapatkan jawaban akhir yang benar. Selamat berlatih...!!! 
 
Buktikan bahwa Teorema Rolle dapat diterapkan untuk fungsi berikut dan 
carilah nilai c untuk interval yang diberikan. 
1.  ]4,2.......[86)( 2 +−= xxxf
2.  ]2,0.......[23)( 23 xxxxf +−=
 
Buktikan bahwa Teorema Nilai Rata-rata dapat diterapkan untuk fungsi berikut 
dan carilah nilai c untuk interval yang diberikan. 
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3.  ]6,4.........[)( 2 −+= xxxf
4.  ]2,1.........[4)( 3 −−+= xxxf

5. ]4,3.........[1)(
x

xxf +=  
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