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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu transformasi elementer dalam sistem bilangan kompleks adalah 

transformasi eksponensial. Dalam mempelajari transformasi eksponensial perlu diingat 

kembali fungsi eksponensial dalam analisis kompleks yang didefinisikan dengan  

                   

Dalam hal     (  adalah bilangan khayal murni), diperoleh 

                    

yang dikenal sebagai rumus euler. Bentuk ini dapat  diterapkan dalam penulisan bentuk 

polar                        . 

Karena 
 

  
             , maka fungsi      merupakan fungsi menyeluruh. 

Sedangkan transformasi itu sendiri merupakan fungsi atau pemetaan. Lebih umum suatu 

fungsi dapat dipikirkan sebagai suatu proses bahwa sebagian dari bidang   secara 

keseluruhan dipetakan ke bagian bidang  . Pemahaman tentang transformasi 

eksponensial untuk menganalisis suatu kurva fungsi eksponensial secara geometris. 

Jika suatu fungsi   memetakan    ke   , maka dapat dikatakan bahwa    adalah 

bayangan (image)    dibawah   dan   adalah pembayang (preimage)   .Suatu pemetaan 

       yang bersifat tidak ada titik   yang mempunyai lebih dari satu pembayang 

dinamakan pemetaan satu-ke-satu (One-to-one), jika tidak dinamakan banyak-ke-satu 

(many-to-one). Selanjutnya satu-ke-satu disingkat menjadi satu-satu. Dengan mengambil 

istilah yang berbeda, suatu fungsi   adalah satu-satu jika titik-titik yang berbeda pada 

domainnya dipetakan ke titik-titik yang berbeda, jadi  adalah satu-satu bila       

maka            . 

  

1.2 Rumusan Masalah 

a. Apa definisi dari transformasi eksponensial ? 

b. Apa saja contoh dan non contoh transformasi eksponensial? 

 

1.3 Tujuan 

a. Mengetahui definisi dari transformasi eksponensial 

b. Mengetahui contoh dan non contoh transformasi eksponensial 



BAB II 

PEMBAHASAN 

2.1 Transformasi Eksponensial 

2.1.1 Definisi 

Tansformasi eksponensial mempunyai bentuk                       . 

Dengan mensubstitusikan rumus euler                 , diperoleh 

                                             . 

2.1.2  Contoh 

Tunjukkan bahwa transformasi       memetakan daerah  persegi panjang         

    ke daerah               . 

Jawab:                                                                    

                                                                             

                                                                                                                                          

                                                                                     

                                                                                                     

                                                                                                                                     

                                                                                                                         

 

Dua daerah dan bagian-bagian yang berhadapan dari batas-batasnya diindikasikan pada 

gambar diatas. Segmen garis vertikal    dipetakan ke             yang ditandai 

    .  Image dari segmen garis vertikal ke kanan    dan penggabungan dari bagian-bagian 

horizontal dari batas adalah busur yang luas. Pada akhirnya, pemetaan segmen garis    

adalah              yang ditandai      . Pemetaan yang dihasilkan adalah fungsi 

satu-satu jika ,        . Secara khusus, jika     dan    , maka         , dan 

daerah persegi panjang yang dipetakan ke setengah dari lingkaran. 



2.1.3 Non Contoh 

 Yang bukan merupakan contoh transformasi eksponensial adalah semua transformasi dari 

fungsi kompleks yang tidak memenuhi definisi transformasi eksponensial. Contoh: 

1. Carilah bayangan sektor        
 

 
 di bawah     ! 

      Jawab: 

      Karena     maka di dapat          . 

    

 

 

 

                             
 

 
                                                                                 

 

2.1.4 Contoh Soal 

Dimulai dengan transformasi eksponensial   

                                          

Untuk menunjukkan bahwa     , merupakan pemetaan maka diperiksa dua kasus yaitu 

menentukan bayangan, di bawah     , dari garis mendatar     dan penggal garis tegak  

   . 

1. Kita akan menentukan bayangan, di bawah     , dari garis mendatar    . 

Pertama, kita ingat bahwa jika     , maka        dan       . Sekarang, 

setiap titik pada garis yang diberikan mempunyai bentuk 

                         ; 

jadi, karena   berubah-ubah dari    hingga   ,    berubah-ubah dari  hingga   . 

Sementara   tinggal tetap pada    . Dengan kata lain, jika   berubah-ubah dari    

hingga   ,     berubah-ubah dari  hingga    sedang      tinggal tetap      

 . Hal ini berarti bahwa, jika   berubah-ubah sepanjang garis yang diberikan,   



menentukan suatu sinar yang dipancarkan dari (tetapi tidak memuat) pusat koordinat 

dan sudut inkinasinya ialah   radial; lihat Gambar 3.12. 

 

                               

                                                        

 

                                                                                                                                            

                c                                                                                                     

                                                                                                                      

 

                             

Bidang                                                                                Bidang   

GAMBAR 3.12. CONTOH 1 

 

2. Kita akan menentukan bayangan, di bawah persamaan (1), penggal garis tegak 

                          

Lagi, setiap titik pada penggal garis yang diberikan (lihat gambar 3.12) mempunyai 

bentuk 

                        

Jadi, jika   berubah-ubah dar-    ke   ,            menentukan suatu lingkaran 

lengkap, sedang     tinggal tetap pada   . Dengan kata lain, jika   berubah=ubah 

sepanjang penggal garis yang diberikan,   menentukan suatu lingkaran berpusat pada 

    dan berjari-jari   . 

Sangat penting untk diperhatikan, bahwa jika   diperbolehkan untuk melampaui 

domain yang lebih luas (tetapi, selalu, pada garis tegak yang sama), maka   akan 

mengulangi jejaknya pada lingkaran yang sama, dan jika kita mengambil seluruh garis 

tegak    , maka lingkaran        akan terulang tak berhingga kali. 

Kita ikhtisarkan temuan-temuan kita pada contoh di atas sebagai berikut: 

Di bawah garis mendatar dipetakan ke sinar-sinar yang dipancarkan dari     dan 

garis tegak dipetakan ke lingkaran-lingkaran berpusat di    . 

 

Dengan menggunakan dua kenyataan pokok ini, kita sekarang mengalihkan sebagai 

berikut; Jika kita mengambil semua garis mendatar antara      (tak termasuk) dan     



(termasuk),bayangannya akan merupakan semua sinar dengan sudut-sudut inklinasi berkisar 

dari hingga Tetapi keseluruhan sinar-sinar itu menghabiskan semua titik pada bidang   

kecuali    ;lihat gambar 3.13. di pihak lain jika kita mengambil semua penggal garis 

tegak, seperti pada contoh di atas, yang termuat di antara garis      dan     ,maka 

bayangannya akan merupakan lingkaran-lingkaran dengan jari-jari positif berpusat di    ; 

lihat gambar 3.14. tetapi,sekali lagi, keseluruhan semua lingkaran itu akan menutupi    . 

Dari pembicaraan di awal dapat disimpulkan bahwa lajur pokok 

                         

dipetakan menjadi seluruh bidang   kecuali pusat koordinatnya. Maju selangkah ke depan 

orang boleh mendalihkan dalam pandangan yang sama bahwa lajur mendatar (lihat gambar 

3.15) 
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mempunyai tepat “nasib” yang sama dibawah pemetaan eksponensial, seperti lajur pokok S. 

Pada kenyataannya, hal yang sama terhadap lajur-lajur mendatar: 



                           

                          

dan, pada umumnya, terhadap sembarang lajur mendatar 

                           

Untuk setiap bilangan nyata    

  

              A                   B       C 

                                                                                                             0                                                                    

 

 

 

                                     

   

   

  

   

 

Akibat pemetaan eksponensial pada bidang   sekarang semuanya menjadi jelas. Ternyata 

pemetaan itu bersifat banyak ke satu dalam suatu “arah tegak”(vertikal sense) seperti yang 

disarankan pada Gambar 3.15, misalkan jika   adalah bayangan titik    dibawah pemetaan 

eksponensial, maka    juga merupakan bayangan       , dan bayangan       , dan 

bayangan       , dan sebagainya. Pola itu, tentu saja tak lain daripada ungkapan geometrik 

untuk periodisitas untuk periodisitas eksponensial 

          

 

C’ 
B’ 
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Yang telah dibuktikan pada contoh 4, pasal 10. Transformasi eksponensial dapat dianggaop 

sebagai pemetaan satu-satu jika kita membatasi domainnya pada lajur pokok S, atu pada 

sembarang lajur mendatar yang lain selebar    dalam hal demikian fungsi eksponensial 

mampu memiliki suatu invers yang merupakan suatu fungsi. 

Karena turunan fungsi ekxponensial tidak pernah nol dan ada untuk semua   maka      

adalah serupa dimana-mana. Gambaran yang sederhana untuk keserupaan fungsi 

eksponensial telah diberikan pada contoh 1, dimana kita melihat bahwa bayangan kurva 

ortogonal adalah kurva ortogonal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

PENUTUP 

 

3.1 Kesimpulan 

 

Transformasi eksponensial merupakan transformasi elementer dalam sistem bilangan 

kompleks yang berbentuk                      . Untuk menunjukkan bahwa 

    , merupakan pemetaan maka diperiksa dua kasus yaitu menentukan bayangan, di 

bawah     , dari garis mendatar     dan    .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR PUSTAKA 

 

      Irawati, Santi. 2002. Analisis Kompleks. Malang: JICA. 

      Paliouras, J.D., 1987. Peubah Kompleks untuk Ilmiwan dan Insinyur (terjemahan oleh: 

Wibisono Gunawan). Jakarta: Erlangga. 

 


