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Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan baik dan benar! 
 
1. Secara umum bagian pohon yang digergaji menjadi kayu adalah batang, yakni bentuk pejal 

yang hampir menyerupai bentuk tabung lingkaran tegak. Jika radius batang suatu pohon 

tertentu tumbuh 0.5 inci per tahun dan tinggi bertambah 8 inci per tahun, berapa cepat 

volume bertambah pada waktu radius 20 inci dan tinggi 400 inci? Nyatakan cepat volume 

bertambah dalam ukuran papan per tahun (1 ukuran papan = 1 inci × 12 inci × 12 inci)! 

2. Tentukan semua titik pada permukaan 𝑧 = 𝑥2 − 2𝑥𝑦 − 𝑦2 − 8𝑥 + 4𝑦 di mana bidang 

singgung mendatar! 

3. Apakah titik kritis dari 𝑓 𝑥,𝑦 = 2𝑥4 − 𝑥2 + 3𝑦2 memberikan suatu nilai maksimum, 

minimum lokal, atau suatu titik pelana? Jelaskan! 

4. Hitung: 
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1. Perahu mainan seorang anak laki-laki terlepas dari pegangannya di tepi sungai yang lurus. 

Arus membawa perahu mainan sepanjang 5 kaki per detik. Angin meniup perahu mainan 

ke arah tepi yang berlawanan pada kecepatan 4 kaki per detik. Jika anak laki-laki tersebut 

lari menyusuri tepi sungai dengan kecepatan 3 kaki per detik mengikuti perahu 

mainannya, berapa cepat perahu itu bergerak menjauhinya pada saat 3 detik? 

2. Tentukan semua titik pada permukaan 𝑧 = 2𝑥2 + 3𝑦2 di mana bidang singgung sejajar 

terhadap bidang 8𝑥 − 3𝑦 − 𝑧 = 0! 

3. Apakah titik kritis dari 𝑓 𝑥,𝑦 = 𝑥𝑦2 − 6𝑥2 − 3𝑦2 memberikan suatu nilai maksimum, 

minimum lokal, atau suatu titik pelana? Jelaskan! 

4. Hitung: 
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