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Pendahuluan 

• Jika diberikan suatu fungsi f  

dan daerah asal S seperti 

gambar di samping. 

• Jika ditanyakan apakah f  

memiliki suatu nilai 

maksimum atau minimum 

pada S. 

• Dengan asumsi bahwa nilai-nilai yang demikian ada, maka 

pertanyaan berikutnya adalah dimana dalam S nilai-nilai 

tersebut dicapai. 

• Pada akhirnya nilai maksimum dan minimum dapat 

ditentukan. 



Penerapan Turunan 

Definisi : jika S, daerah asal dari f, mengandung titik c maka : 

1. f(c) adalah nilai maksimum f pada S, jika f(c) ≥ f(x) untuk 

semua x di S. 

2. f(c) adalah nilai minimum f pada S, jika f(c) ≤ f(x) untuk 

semua x di S. 

3. f(c) adalah nilai ekstrim f pada S, jika f(c) adalah nilai 

maksimum atau nilai minimum. 

4. Fungsi yang dimaksimumkan atau diminimumkan disebut 

dengan Fungsi Obyektif. 



Teorema A 

Teorema Keberadaan Maks-Min : 

Jika f  kontinu pada selang tertutup [a,b], maka f  mencapai nilai 

maksimum dan minimum di interval tersebut. 



Nilai Ekstrim 

• Jika c sebuah titik tempat f’(c) = 0, c dinamakan titik 

stasioner. Nama itu diturunkan dari fakta bahwa pada titik 

stasioner, grafik f mendatar, karena garis singgung mendatar. 

Nilai-nilai ekstrim seringkali terjadi pada titik stasioner. 

• Jika c adalah titik di dalam I tempat f’ tidak ada, c disebut 

titik singular. Titik singular berupa titik tempat grafik f 

berpotong tajam, garis singgung tegak, atau berupa loncatan 

atau dekatnya grafik bergoyang sangat buruk. Nilai ekstrim 

dapat terjadi pada titik singular. 



Nilai Ekstrim (lanjutan) 

• Ketiga jenis titik ini (titik ujung, titik stasioner dan titik 

singular) merupakan titik kunci dari teori maks-min. 

• Sembarang titik dalam daerah asal fungsi f yang termasuk 

salah satu dari tipe ini disebut titik kritis f. 

 



Contoh 1 

Carilah titik-titik kritis dari : 

 f(x) = -2x3 + 3x2 pada [½,2] 

Penyelesaian  : 

Titik ujung  : ½ dan 2  

Titik stasioner : f’(x) = 0 

   -6x2 + 6x = 0 

   -6x(x-1) = 0 

   x = 0, x = 1 

Tidak ada titik singular. 

Titik kritis  = -½, 0, 1, 2  



Teorema B 

Teorema Titik-titik Kritis : 

Seumpama f terdefinisikan pada selang I yang memuat titik c, 

jika f(c) adalah nilai ekstrim, maka c haruslah merupakan suatu 

titik kritis yang berupa salah satu dari : 

1. Titik ujung dari interval I 

2. Titik stasioner dari f (f’(c) = 0) 

3. Titik singular dari f (f’(c) tidak ada) 



Prosedur 

Berdasarkan Teorema A dan B dapat dibuat prosedur untuk 

menghitung nilai maksimum atau nilai minimum suatu fungsi 

kontinu f pada interval tertutup I : 

1. Carilai titik-titik kritis f pada I. 

2. Hitunglah f pada setiap titik kritis, nilai yang terbesar adalah 

nilai maksimum, sedangkan yang terkecil adalah nilai 

minimum. 



Contoh 2 

Carilah nilai-nilai maksimum dan minimum dari : 

 f(x) = -2x3 + 3x2 pada [½,2] 

Penyelesaian  : 

Titik ujung  : ½ dan 2  

Titik stasioner : x = 0, x = 1 

Tidak ada titik singular. 

Titik kritis  : -½, 0, 1, 2  

 



Contoh 2 (lanjutan) 

Nilai maksimum adalah nilai f(x) terbesar. 

Nilai minimum adalah nilai f(x) terkecil. 

 

f(-½)  = 1 → nilai maksimum 1 pada x = -½  

f(0)  = 0  

f(1)  = 1 → nilai maksimum 1 pada x = 1  

f(2)  = -4 → nilai minimum -4 pada x = 2  

 

 Nilai maksimum  = 1 

 Nilai minimum  = -4  

 

  

 



Review 

1. Suatu fungsi kontinu pada selang tertutup akan selalu 

mempunyai nilai maksimum dan nilai minimum pada 

selang tersebut. 

2. Istilah nilai ekstrim  menyatakan suatu nilai maksimum 

atau nilai minimum. 

3. Suatu fungsi dapat mencapai nilai ekstrim hanya pada titik 

kritis. Titik-titik kritis ada tiga jenis, yaitu : titik ujung, titik 

stasioner dan titik singular. 

4. Titik stasioner untuk f adalah sebuah nilai c sedemikian 

hingga f’(x) = 0. Titik singular untuk f adalah sebuah nilai c 

sedemikian hingga f’(c) tidak ada. 



Latihan 

1. Tentukan nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi 

berikut : 

a. f(x) = x3 – 3x ; [-3,4] d. f(x) = 1/x2 ; [1,3]  
b. f(x) = │x│ + 1 ; [-2,5] e. f(x) = Sx ; [0,4] 

c. f(x) = 1 + sin x ; [0,]  f.  f(x) = cos x + sin x ; [-2,2] 

2. Sebuah kotak akan dibuat dari selembar kertas berukuran 

panjang 24 cm dan lebar 9 cm, dan tinggi dibuat dengan 

cara memotong bujur sangkar identik pada keempat 

pojoknya dan melipat ke atas sisi-sisinya. Cari dan tentukan 

agar volume kotak tersebut maksimum. 

3. Seorang petani mempunyai 150 m kawat berduri yang akan 

digunakan untuk membuat 2 pagar identik yang 

berdampingan. Tentukan ukuran seluruh kelilingnya agar 

luasnya maksimum. 
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