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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Misalkan S himpunan bilanagn kompleks, suatu fungsi f yang terdefinisi pada S 

adalah suatu aturan (relasi) yang memasangkan setiap       dengan suatu bilangan 

kompleks w secara tunggal. Dinotasikan dengan       atau            

Fungsi        memetakan       ke      atau bahwa fungsi         

menstransformasikan bujur sangkar ABCD menjadi bujur sangkar A’B’C’D’ . 

 

Jika suatu fungsi f memetakan    ke   , maka kita mengatakan bahwa    adalah peta 

(image)    dibawah f dan    adalah prapeta (preimage)   . Perhatikan, meskipun definisi 

suatu fungsi memaksa seseorang untuk berbicara tentang bayangan titik z, titik w boleh 

mempunyai lebih dari satu pembayang di bawah suatu fungsi yang diberikan; misalkan 

dibawah fungsi        titik w = 2 mempunyai empat prapeta: z = 1, -1.i, -i 

 Suatu pemetaan        yang bersifat tidak ada titik w yang mempunyai lebih dari 

satu prapeta dinamakan pemetaan satu-satu  (one-to-one); jika tidak dinamakan banyak-

ke-satu (many-to-one). Dengan mengambil istilah yang berbeda, suatu fungsi f adalah 

satu-satu jika titik-titik yang berbeda pada domainnya dipetakan ke titik-titik yang 

berbeda; jadi f adalah satu-satu bila       maka            .   

Menurut definisi,      dinamakan inversi fungsi      bila                  . 

Pembaca boleh mengingat kembali bahwa inversi suatu fungsi bukan merupakan fungsi 

lagi. Tetapi, jika f satu-satu, maka inversinya biasanya ditulis    , juga merupakan suatu 

fungsi; sebaliknya, jika f banyak ke-1, maka inversinya pada umunya bukan inversi.  

 



 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

a. Apa definisi dari fungsi linear ? 

b. Apa saja contoh dan non contoh fungsi linear ? 

c. Apa saja sifat-sifat dari transformasi linear ? 

 

1.3 TUJUAN 

a. Mengetahui definisi dari fungsi linear. 

b. Mengetahui contoh dan non contoh dari fungsi linear. 

c. Mengetahui sifat-sifat dari transformasi linear. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

PEMBAHASAN 

 

2.1  FUNGSI LINEAR 

2.1.1 Definisi 

Suatu fungsi berbentuk           dimana a dan b adalah konstanta kompleks, 

dinamakan fungsi linear. 

 

2.1.2 Contoh dan Non-Contoh 

Fungsi linear            

Fungsi Nonlinear            

 

2.1.3 Sifat-Sifat Fungsi Linear 

 Turunannya,         didenisikan pada setiap z, jadi f  adalah fungsi 

menyeluruh. 

 Jika    , maka f berubah menjadi fungsi konstan:       .  

 Jika    , maka f  adalah fungsi satu-satu,  

karena       berakibat            , jadi            .  

 Untuk     , hubungan inversi  

  
 

 
  

 

 
 

juga merupakan fungsi linier, yang dapat dipikirkan sebagai pemetaan dari bidang 

w “kembali” kebidang z. Akhirnya jika a = 1 dan b = 0, maka fungsi linier 

berubah menjadi fungsi identitas       . 

 Fungsi linear        dapat dituliskan sebagai komposisi        dengan 

        dan         , sehingga w dapat dinyatakan sebagai      

        . 



Komposisi ini akan mempermudah kita dalam menentukan daerah hasil pemetaan 

dan membuat sketsa grafik daerah hasil pemetaan di bidang w.  

 

2.2 TRANSFORMASI LINEAR 

2.2.1 Regangan Putaran 

Fungsi         merupakan suatu fungsi regangan putaran (rotation stretching) 

dengan hubungan  

                     (sifat-sifat     halaman 12) dan 

                           

Dalam hal : 

1.       , yang berarti     maka g merupakan suatu rotasi murni. 

2.         maka titik-titik      akan mengalami peregangan (bila      ) atau 

pengerutan (bila      ) 

3.       dan       , yang berarti     maka g menjadi        yang merupakan 

fungsi identitas. 

 

2.2.2 Pergeseran  

Selanjutnya          merupakan fungsi yang menggeser tiap titik di    

sejauh b. Dengan demikian, fungsi linier                 merupakan 

gabungan dari regangan putaran, dan translasi (geseran) 

 

2.3 CONTOH SOAL TRANSFORMASI LINEAR 

Contoh 1 

Tentukan bayangan dari titik         dibawah transformasi linear             



 

Karena          , maka           dan           
 

 
.  

Titik         diperbesar dengan faktor 2 menjadi           

 

         diputar dengan rotasi      
 

 
) didapat 

 
  

  
    

     
 
         

 
    

      
 
       

 
  

  
  

 
   

  
   

  
  
 
   

 

 
  

diperoleh            

 

Kemudian          digeser 1 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah diperoleh 

           

 

 



Contoh 2 

Transformasi              mentransformasikan daerah persegi panjang pada 

bidang-z dalam gambar, ke daerah persegi panjang yang terletak di bidang-w.  

 

Penyelesaian : 

Transformasi ini dapat ditulis dalam dua transformasi, yaitu 

         dengan            dan             

 Regangan putaran 

             maka                  

dan                 
 

 
           

 

 
  

transformasi pertama adalah regangan sebesar    kemudian dilanjutkan dengan 

perputaran sebesar  
 

 
  

 

 Pergeseran  

Transformasi kedua pergeseran sejauh     yang dapat dilakukan dengan 

pergeseran ke kanan sejauh tiga satuan dan diikuti pergeseran ke bawah sejauh satu 

satuan 



 

 

 

BAB III 

PENUTUP 

 

3.1 KESIMPULAN 

Fungsi linear adalah suatu fungsi berbentuk           dimana a dan b adalah 

konstanta kompleks. Sifat-sifat fungsi linear adalah a.)turunannya,         didenisikan 

pada setiap z, jadi f  adalah fungsi menyeluruh. b.)Jika    , maka f berubah menjadi fungsi 

konstan:       . c.)Jika    , maka f  adalah fungsi satu-satu, karena       berakibat 

           , jadi            . d.)Untuk     , hubungan inversi   
 

 
  

 

 
 juga 

merupakan fungsi linier, yang dapat dipikirkan sebagai pemetaan dari bidang w “kembali” 

kebidang z. Akhirnya jika a = 1 dan b = 0, maka fungsi linier berubah menjadi fungsi 

identitas       . e.)Fungsi linear        dapat dituliskan sebagai komposisi        

dengan         dan         , sehingga w dapat dinyatakan sebagai        

      . 

Fungsi         merupakan suatu fungsi regangan putaran (rotation stretching) 

dengan hubungan                    dan                            

Selanjutnya          merupakan fungsi yang menggeser tiap titik di    sejauh b. 

Dengan demikian, fungsi linier                 merupakan gabungan dari regangan 

putaran, dan translasi (geseran). 
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