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HIMPUNAN PENYELESAIAN                                                                                                           

SISTEM PERTIDAKSAMAAN LINEAR DUA VARIABEL 

 

Standar Kompetensi : 

 4. Menyelesaikan masalah program linear 

Kompetensi Dasar: 

4.1 Menyelesaikan sistem pertidaksamaan linear dua variabel 

 

MATERI : Menentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel 

Cara menentukan himpunan/daerah penyelesaian sistem persamaan dua variabel : cbyax   

1. Gambarlah garis cbyax   dengan menentukan dua titik berbeda  pada garis tersebut 

pada diagram cartesius. Diagram kartesius terbagi menjadi dua bagian oleh garis tersebut 

2. Substitusikan sebuah titik pada salah satu bagian ke sistem pertidaksamaan 

a. Apabila benghasilkan pernyataan yang benar, maka daerah tersebut merupakan 

penyelesaiannya, tetapi apabila salah maka bagian lain yang merupakan 

penyelesaiaanya. 

b. Arsirlah daerah penyelesaiannya atau arsir daerah yang bukan penyelesaiannya atau 

bri tulisan himpunan penyelesaian untuk membedakannya. 

Contoh : Tentukan daerah penyelesaian yang memenuhi  sistem pertidaksamaan : 1232  yx  

Jawab :    

1. Gambar garis 1232  yx , pilih dua titik 

  Jika x= 0    maka   2.0 + 3y = 12         3y = 12      y = 4   titik (0,4) 

  Jika y = 0   maka   2x + 3.0 = 12         2x = 12      x = 6   titik (6,0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilih titik (0,0)  (mewakili semua titik yang berada di bawah garis) disubstitusikan ke 

pertidaksamaan 1232  yx , hasilnya : 120.30.2     atau    120   adalah pernyataan benar. 

Jadi himpunan/daerah penyelesaian dari 1232  yx  adalah daerah dibawah garis sampai batas 

garis 1232  yx  

Tugas individu siswa 

Gambarlah sisem pertidaksamaan berikut dalam satu diagram cartesius untuk setiap nomor: 

1. 202  yx  

2. 2045  yx  

3. 0x , 1y , dan 1243  yx  

4. 0x , 0y , 84  yx  dan 62  yx  

5. 1x 02  yx , 33  xy , dan 12 yx  



MENENTUKAN SISTEM PERTIDAKSAMAAN LINEAR DUA VARIABEL                             

DARI DAERAH/HIMPUNAN PENYELESAIAN                                                                                                            

 

Standar Kompetensi : 

 4. Menyelesaikan masalah program linear 

Kompetensi Dasar: 

4.2 Menyelesaikan sistem pertidaksamaan linear dua variabel 

 

MATERI :  Menentukan sistem pertidaksamaan linear dua variabel dari himpunan/daerah 

penyelesaian  

 

Cara menentukan sistem pertidaksamaan linear dua variabel dari himpunan/daerah penyelesaian  

1. Jumlah sistem pertidaksamaan sama dengan banyaknya garis yang membatasi daerah 

penyelesaian 

2. Tentukan persamaan garis yang membatasi daerah penyelesaian 

3. Periksa sebuah titk pada  bagian daerah penyelesaian ke persamaan garis tesebut apakah 

tanda =  diganti dengan tanda   atau   untuk mendapatkan pernyataan yang benar 

4. Pertidaksamaan yang dimaksud diperoleh dari persamaan garis dengan mengganti tanda =  

dengan tanda   atau   sesuai langkah ke 3 

 

Contoh : 

Tentukan sistem-sitem pertidaksamaan dari daerah penyelesaian yang diarsir. 

                            Y 

 

                            8 

 

                            4 

 

 

                            0        3                   10             X 

 

 

Jawab; 

1. Daerah penyelesaian tersebut di batasi oleh 3 garis, maka ada 3 sistem pertidaksamaan yang 

ditentukan 

a. Garis pertama adalah sumbu X dengan persamaan y = 0, daerah penyelesaian di atas 

sumbu X di pilih titk (0,4)  disubstitusikan ke garis y = 0 diperoleh   4 = 0, maka 

tanda = diganti dengan  , sehingga 4  0 adalah pernyataan benar. 

Jadi diperoleh pertidaksamaan pertama y 0 

b. Garis ke dua adalah garis yang melalui titik (10,0) dan (0,4), dengan persamaan 

2052  yx . Daerah penyelesaian berada di sebelah kiri garis. Dipilih titik yan 

berada di sebelah kiri garis (3,0) disubstitusikan ke garis 2052  yx , diperoleh 

206   , maka tanda = diganti dengan  , sehingga 6  20 adalah pernyataan benar. 

Jadi diperoleh pertidaksamaan ke dua 2052  yx  

c. Garis ke dua adalah garis yang melalui titik (3,0) dan (0,8), dengan persamaan 

2438  yx . Daerah penyelesaian berada di sebelah kanan garis. Dipilih titik yan 

berada di sebelah kanan garis (10,0) disubstitusikan ke garis 2438  yx , diperoleh 



(Himpunan penyelesaian 

Himpunan 

penyelesaian 

9 

(0,0) (6,0) 7 

(0,-3) 

2480   , maka tanda = diganti dengan  , sehingga 80  24 adalah pernyataan 

benar. Jadi diperoleh pertidaksamaan ke dua 2438  yx  

 

 

Tugas individu siswa 

 

Tentukan sistem pertidaksamaan dari himpunan penyelesaian (daerah yang di arsir) di bawah ini 

1.                                                                                2.  

                       Y 

               12 

                                                                                                 8 
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3. 


