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1. (SO-a.1, bobot 20%) Jikaf(x,y) = 3x3y3– cos(x/y) + xey, carilah:
a. fx(x,y)
c. fxx(x,y)
e. fxy(x,y)
b. fy(x,y)
d. fyy(x,y)
f. fyx(x,y)
2. (SO-a.2 dan a.3, bobot 20%) Biaya yang diperlukan untuk membangun gudang
dengan bentuk mendekati balok adalah Rp 1,5 juta/m2 atap, Rp 1,2 juta/m2 sisi samping
dan belakang, dan Rp 2 juta/m2 untuk sisi depan. Dengan anggaran Rp 864 juta,
tentukan ukuran gudang terbesar (dalam m3) yang mungkin dibuat.
3. (SO-a.1, bobot 20%) Buatlah sketsa dan tentukan volume benda pejal yang dibatasi
olehy = x2 dan y + z = 4, x = 0 dan z = 0 (terletak di oktan pertama).
4. (SO-a.1 dan SO-a.3, bobot 20%) Tentukan massa dan pusat massa sebuah benda yang
dibatasi dengan bidang z = 0, z = 3, x = 3, x = 6, y = 4 dan y = 7 jika kerapatannya
sebanding terhadap jaraknya dari bidang z = 0.
5. (SO-a.3, bobot 20%)Debit aliran (Q, m3/s) melalui suatu penampang dinyatakan
dengan persamaan Q = v A, dimana v adalah kecepatan aliran tegak lurus penampang
(m/s) dan A adalah luas penampang (m2). Diketahui air mengalir dalam pipa
berdiameter 1 m. Profil kecepatan aliran diasumsikan berbentuk grafik kuadrat dengan
kecepatan maksimal 0,8 m/s (lihat gambar). Hitung debit aliran menggunakan integral.
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