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Aljabar Vektor 

Vektor juga memiliki operasi-operasi penjumlahan, 

pengurangan, dan perkalian. Penjelasannya sebagai berikut. 

1. Dua buah vektor A dan B dikatakan sama, jika vektor-

vektor tersebut memiliki besar/panjang dan arah yang 

sama tanpa memandang titik-titik awalnya (A = B). 

2. Sebuah vektor yang arahnya berlawanan dengan vektor 

A, tetapi memiliki besar/panjang yang sama dinyatakan 

oleh -B. 
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Aljabar Vektor (lanjutan) 

3. Jumlah atau resultan dari vektor-vektor A dan B ditulis 

dengan A + B, adalah sebuah vektor yang dibentuk 

dengan menempatkan titik pangkal vektor B pada titik 

ujung vektor A, dan kemudian menghubungkan titik 

pangkal vektor A dengan titik ujung vektor B.  

4. Selisih dari vektor-vektor A dan B ditulis dengan , A – B 

dapat didefinisikan dengan resultan A + (– B).   

Aljabar Vektor (lanjutan) 

5. Hasil kali sebuah vektor A dengan sebuah skalar m 

adalah sebuah vektor mA yang besarnya 𝑚  kali 

besarnya 𝐀 . Arah vektor ini memiliki arah yang sama 

atau berlawanan dengan A, bergantung pada apakah m 

positif atau negatif. Jika m = 0, maka mA adalah sebuah 

vektor nol.  
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Aljabar Vektor (lanjutan) 

Sifat-sifat Aljabar Vektor  

Jika A, B, dan C adalah vektor-vektor dan m serta n adalah 

skalar-skalar, maka : 

Vektor 

Vektor satuan adalah suatu vektor yang besarnya satu 

satuan. Jika A sebuah vektor yang diketahui dan a adalah 

sebuah vektor satuan, maka vektor satuannya dapat ditulis 

sebagai berikut : 

 

 
 

dengan A K 0 
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Vektor (lanjutan) 

Vektor basis satuan dalam R2 : 

Perhatikan gambar, suatu sistem 

koordinat X0Y dalam R2. Pilih 

dua vektor satuan i dan j sebagai 

basis yang masing-masing 

sejajar dan searah dengan sumbu 

x dan y positif dan berpangkal di 

0. Vektor i dan j disebut dengan 

vektor-vektor basis di R2.   

Vektor (lanjutan) 

Vektor basis satuan dalam R3 : 

Perhatikan gambar, pada sistem 

koordinat XYZ dalam R3, 

terdapat tiga vektor satuan i, j, 

dan j yang masing-masing 

sejajar dan searah dengan sumbu 

x, y, dan z positif dan berpangkal 

di 0. Vektor i, j, dan k disebut 

dengan vektor-vektor basis di 

R3.   
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Vektor (lanjutan) 

Vektor posisi dalam R2 : 

Jika i dan j adalah vektor-vektor basis di R2 yaitu vektor 

satuan yang masing-masing sejajar dan searah dengan 

sumbu x dan sumbu y dan berpangkal di titik 0 dalam R2, 

maka sembarang vektor r dari titik 0 ke titik P(x,y) dalam 

bidang X0Y selalu bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear 

dari vektor basis i  dan j.  

Vektor r = xi + yj disebut vektor posisi titik P, karena 

komponen-komponennya merupakan koordinat yang 

menunjukkan posisi titik P. Panjang/besar dari r dinyatakan 

oleh 𝑟 , dimana 𝑟 = 𝑥2 + 𝑦2.  

Vektor (lanjutan) 

Sehingga, vektor posisi titik 

P diberikan oleh : 

 

dengan : 
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Vektor (lanjutan) 

Vektor posisi dalam R3 : 

Vektor-vektor basis di R3 adalah vektor-vektor satuan i, j, 

dan k yang masing-masing berhimpit dan searah dengan 

sumbu x, y dan z positif dan berpangkal di titik 0 dalam R3. 

Vektor posisi titik P(x,y,z) diberikan oleh : 

 

 

Panjang/besar dari r dinyatakan oleh 𝑟 , dimana 𝑟 =

𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2.  

Vektor (lanjutan) 

Secara umum untuk sembarang vektor A pada R3 yang 

mempunyai komponen-komponen vektor A1, A2, dan A3 

dapat dituliskan dalam bentuk : 

A1i, A2j, dan A3k disebut 

vektor-vektor komponen dari 

A pada sistem koordinat 

tegak lurus X, Y, dan Z.  



12/4/2015 

7 

Vektor (lanjutan) 

Panjang vektor A diberikan oleh : 

 

 

 

Jika a vektor satuan dari A, maka : 

Sifat Aljabar Vektor 

Sifat-sifat aljabar vektor :  

Misalkan A, B, dan C adalah vektor-vektor, m dan n adalah 

skalar, maka berlaku sifat-sifat :  
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Sifat Aljabar Vektor (lanjutan) 

Operator Del 

Operator del merupakan operator pada diferensial vektor yang 

disimbolkan dengan d (nabla), yang didefinisikan dalam bentuk 

turunan parsial sebagai berikut :  

 

 

 

Operator del ini bermanfaat untuk mencari gradien, divergensi, 

dan curl.  
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Gradien 

Jika penggaris digosokkan ke rambut 

kemudian didekatkan pada potongan-

potongan kertas, maka potongan kertas 

tersebut akan ditarik ke penggaris 

plastik. Gaya tarik-menarik  yang  terjadi  
tersebut disebut gaya listrik yang terjadi karena adanya muatan 

listrik. Penggaris yang digosokkan akan bermuatan negatif dan 

jika didekatkan ke potongan kertas yang bermuatan positif, 

maka penggaris akan menarik potongan kertas. Untuk mencari 

gaya listrik dapat digunakan rumus gradien dari fungsi skalar, 

dimana fungsi skalarnya adalah potensial dari medan gravitasi.  

Gradien (lanjutan) 

Misalkan 𝜙 𝑥, 𝑦, 𝑧  terdefinisi dan diferensiabel pada setiap titik 

𝑥, 𝑦, 𝑧 dalam ruang R3, maka gradien 𝜙 atau grad 𝜙 atau 𝛁𝜙 

didefinisikan oleh : 

 

 

 

 

 
 

Perlu diingat bahwa, “gradien mengubah fungsi skalar menjadi 

fungsi vektor”. 
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Gradien (lanjutan) 

Sifat-sifat gradien : 

Jika 𝜙 𝑥, 𝑦, 𝑧  dan 𝜓 𝑥, 𝑦, 𝑧  adalah fungsi-fungsi skalar yang 

diferensiabel pada setiap titik 𝑥, 𝑦, 𝑧  dan c adalah bilangan real, 

maka berlaku : 

 

Gradien (lanjutan) 

Bukti dari sifat gradien : 
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Gradien (lanjutan) 

Untuk yang sifat (iii), dikerjakan sebagai latihan! 

Divergensi 

Jika balon yang telah diisi udara, 

perlahan-lahan dibuat beberapa lubang 

pada balon tersebut, kemudian tekan balon 

dan rasakan gas yang bergerak keluar 

dengan kecepatan tertentu. Volume gas 

dalam balon akan berkurang seiring balon 

ditekan. Untuk menentukan volume gas 

yang keluar dapat digunakan rumus 

divergensi. Volume per detik dari gas yang 
keluar dari balon sama dengan divergensi dari kecepatan gas 

tersebut.  
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Divergensi (lanjutan) 

Misalkan vektor 𝐕 𝑥, 𝑦, 𝑧 = 𝑉1𝐢 + 𝑉2𝐣 + 𝑉3𝐤  terdefinisi dan 

diferensiabel pada setiap titik 𝑥, 𝑦, 𝑧 . Divergensi dari 𝐕 atau  

div 𝐕 𝛁. 𝐕 , didefinisikan oleh :  

 

 

 

 

 

 

Perlu diingat bahwa, “divergensi mengubah fungsi vektor 

menjadi fungsi skalar ”. 

Divergensi (lanjutan) 

Sifat-sifat divergensi : 

Misalkan 𝐅 𝑥, 𝑦, 𝑧  dan 𝐆 𝑥, 𝑦, 𝑧  adalah vektor-vektor yang 

kontinu dan diferensiabel terhadap 𝑥, 𝑦, dan 𝑧. 𝜙 𝑥, 𝑦, 𝑧  adalah 

fungsi skalar yang kontinu dan diferensiabel terhadap 𝑥, 𝑦, dan 𝑧, 

serta a dan b adalah bilangan real, maka berlaku : 
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Divergensi (lanjutan) 

Bukti dari sifat divergensi : 

Divergensi (lanjutan) 

Untuk yang sifat (ii) dan (iii), dikerjakan sebagai latihan! 
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Curl 

Kincir air selalu berputar dengan 

kecepatan konstan, kecepatan linear 

dari perputaran kincir air sama 

dengan perkalian silang antara 

kecepatan sudut dengan vektor posisi 

jari-jari kincir tersebut. Berdasarkan 

teori tersebut, maka dapat ditentukan 

berapa kecepatan sudut dari perputaran kincir air. Kecepatan 

sudut dari kincir air yang bergerak dengan kecepatan konstan 

sama dengan ½ curl dari kecepatan kincir pada setiap titik.  

Curl (lanjutan) 

Misalkan vektor 𝐕 𝑥, 𝑦, 𝑧 = 𝑉1𝐢 + 𝑉2𝐣 + 𝑉3𝐤  terdefinisi dan 

diferensiabel pada setiap titik 𝑥, 𝑦, 𝑧 , maka curl dari 𝐕 atau  rot 

𝐕 𝛁 × 𝐕 , didefinisikan oleh :  
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Curl (lanjutan) 

Sifat-sifat curl : 

Misalkan 𝐅 𝑥, 𝑦, 𝑧  dan 𝐆 𝑥, 𝑦, 𝑧  adalah fungsi vektor-vektor 

yang kontinu dan diferensiabel terhadap 𝑥, 𝑦, dan 𝑧. 𝜙 𝑥, 𝑦, 𝑧  

adalah fungsi skalar yang kontinu dan diferensiabel terhadap 

𝑥, 𝑦, dan 𝑧, serta a adalah bilangan real, maka berlaku : 

Curl (lanjutan) 

Bukti dari sifat curl : 
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Curl (lanjutan) 

Untuk yang sifat (iii), (iv), (v), dan (vi), dikerjakan sebagai 

latihan! 

Medan Vektor Konservatif 

Sebuah medan vektor yang dapat diturunkan dari sebuah medan 

skalar 𝜙  sehingga 𝐕 = 𝛁𝜙  disebut sebuah medan vektor 

konservatif dan 𝜙  disebut potensial skalar. Jika 𝐕 = 𝛁𝜙, maka 

𝛁 × 𝐕 = 0  
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Contoh Soal 

1. Jika 𝐀 = 3𝑥𝑦𝑧2𝐢 + 2𝑥𝑦3𝐣 − 𝑥2𝑦𝑧𝐤  dan 𝜙 = 3𝑥2 − 𝑦𝑧 ,  

carilah : a. 𝛁. 𝐀 di titik (1,-1,1) 

 b. 𝐀. 𝛁𝜙 di titik (1,-1,1) 

Penyelesaian : 

1a.  

Contoh Soal (lanjutan) 

1b. 

 

 

 

 

 

2. Jika 𝐅 = 2𝑥𝑦2𝐢 + 𝑥𝑦𝑧𝐣 − 𝑦𝑧2𝐤,  tentukanlah :  

 a. 𝛁 × 𝐅 di titik (0,1,2) 

 b.𝛁 × 𝛁 × 𝐅  di titik (0,1,2) 

Penyelesaian : 
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Contoh Soal (lanjutan) 

2a.  

Contoh Soal (lanjutan) 

2b.  
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Contoh Soal (lanjutan) 

3. Buktikan medan vektor 𝐅 = 𝑥2𝐢 + 𝑦2𝐣 − 𝑧2𝐤 adalah medan 

vektor konservatif! 

Penyelesaian : 

 

 

 

 

 

 
 

Karena 𝛁 × 𝐅 = 𝟎, maka 𝐅 adalah medan vektor konservatif 

(terbukti!) 

Thanks for  
your kind attention! 


