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KETERDIFERENSIALAN PADA
 

Dosen Prodi Pendidikan Matematika 

Pada makalah ini, dibahas definisi fungsi terdiferensial pada ruang bernorma yaitu fungsi 
terdiferensial Frechet dan fungsi terdiferensial Gateaux
fungsi terdiferensial Gateaux. 
dan fungsi terdiferensial Gateaux
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1. Pendahuluan 

Turunan merupakan salah satu ilmu yang dipelaj

turunan didefinisikan untuk 

telah diketahui,  ℝ merupakan 

turunan pada ℝ dikembangkan menjadi turunan pada ruang bernorma secara umum. Salah satu 

konsep turunan pada ruang bernorma adalah turunan Frechet.

Selain itu, dikenal juga pengertian turunan berarah yang didefinisikan pada 

telah diketahui, ℝ� merupakan 

turunan berarah pada ℝ� 

umum. Salah satu konsep turunan berarah pada ruang bernorma adalah turunan Gateaux yang 

merupakan generalisasi dari turunan berarah dengan syarat turunan berarahnya harus ada untuk 

setiap vektor arah dan merupakan fungsi linear terbatas.

Pada makalah ini, penulis ingin membahas hubungan antara fungsi terdiferensial pada 

dengan fungsi terdiferensial Frechet dan Gat

Gateaux, beserta hubungan antara kedua fungsi tersebut.

Pengertian – pengertian dasar dan teorema 

terbatas, fungsi multilinear terbatas 

paper ini. 

 
2. Hasil dan Pembahasan 

2.1  Fungsi Terdiferensial Frechet

Definisi 2.1.1: Diketahui X dan Y  ruang bern

� → � fungsi, dan c titik interior A. Fungsi f dikatakan terdiferensial  Frechet di c, jika 
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ABSTRAK 
 

dibahas definisi fungsi terdiferensial pada ruang bernorma yaitu fungsi 
terdiferensial Frechet dan fungsi terdiferensial Gateaux, hubungan antara turunan berarah dengan 

Gateaux. Selanjutnya, dibahas karakteristik dari fungsi 
fungsi terdiferensial Gateaux, beserta  hubungan antara kedua fungsi tersebut.

Ruang bernorma, Fungsi Terdiferensial Frechet, Fungsi Terdiferensial Gateaux

Turunan merupakan salah satu ilmu yang dipelajari pada matematika. Pada umumnya 

didefinisikan untuk domain dan daerah hasil himpunan semua bilangan real 

merupakan salah satu contoh ruang bernorma. Selanjutnya, pengertian 

dikembangkan menjadi turunan pada ruang bernorma secara umum. Salah satu 

konsep turunan pada ruang bernorma adalah turunan Frechet. 

Selain itu, dikenal juga pengertian turunan berarah yang didefinisikan pada 

merupakan salah satu contoh ruang bernorma. Selanjutnya, pengertian 

 dikembangkan menjadi turunan berarah pada ruang bernorma secara 

umum. Salah satu konsep turunan berarah pada ruang bernorma adalah turunan Gateaux yang 

ari turunan berarah dengan syarat turunan berarahnya harus ada untuk 

setiap vektor arah dan merupakan fungsi linear terbatas. 

Pada makalah ini, penulis ingin membahas hubungan antara fungsi terdiferensial pada 

dengan fungsi terdiferensial Frechet dan Gateaux, sifat – sifat fungsi terdiferensial Frechet dan 

a hubungan antara kedua fungsi tersebut. 

pengertian dasar dan teorema – teorema tentang ruang bernorma, fungsi linear 

terbatas, fungsi multilinear terbatas perlu dipahami agar mudah mengikuti pembahasan pada 

 

Fungsi Terdiferensial Frechet 

Diketahui X dan Y  ruang bernorma, A himpunan terbuka pada X,

fungsi, dan c titik interior A. Fungsi f dikatakan terdiferensial  Frechet di c, jika 
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dibahas definisi fungsi terdiferensial pada ruang bernorma yaitu fungsi 
, hubungan antara turunan berarah dengan 

fungsi terdiferensial Frechet 
tersebut. 

Ruang bernorma, Fungsi Terdiferensial Frechet, Fungsi Terdiferensial Gateaux 

ari pada matematika. Pada umumnya 

himpunan semua bilangan real ℝ.  Seperti 

. Selanjutnya, pengertian 

dikembangkan menjadi turunan pada ruang bernorma secara umum. Salah satu 

Selain itu, dikenal juga pengertian turunan berarah yang didefinisikan pada ℝ�. Seperti 

. Selanjutnya, pengertian 

dikembangkan menjadi turunan berarah pada ruang bernorma secara 

umum. Salah satu konsep turunan berarah pada ruang bernorma adalah turunan Gateaux yang 

ari turunan berarah dengan syarat turunan berarahnya harus ada untuk 

Pada makalah ini, penulis ingin membahas hubungan antara fungsi terdiferensial pada ℝ 

sifat fungsi terdiferensial Frechet dan 

teorema tentang ruang bernorma, fungsi linear 

agar mudah mengikuti pembahasan pada 

orma, A himpunan terbuka pada X, � ∶ 	 ⊆
fungsi, dan c titik interior A. Fungsi f dikatakan terdiferensial  Frechet di c, jika 
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terdapat fungsi linear terbatas 

terdapat � � 0, sehingga untuk setiap

‖
Secara ekuivalen, Definisi 2.1

Dengan mengambil �
Diketahui X dan Y  ruang bernorma, A himpunan terbuka pada X, 

dan c titik interior A. Fungsi f terdiferensial Frechet di c jika dan hanya jika terdapat 

fungsi linear terbatas             

� � 0, sehingga untuk setiap u

Selanjutnya, L pada Definisi 2.1

dituliskan dengan � ′�
 

Teorema 2.1.2: Diketahui X dan Y  ruang bernorma, A himpunan terbuka pada X, 

� ∶ 	 ⊆ � → � fungsi, dan c titik interior A. Jika fungsi f terdiferensial Frechet di c maka 

fungsi  f kontinu di c. 

Berikut ini diberikan definisi turunan Frechet tingkat tinggi.

 

Definisi 2.1.3 : Diketahui X dan Y  ruang bernorma, A himpunan terbuka pada X, 

� ∶ 	 ⊆ � → � fungsi, c titik interior A, dan turunan Frechet ke

dikatakan mempunyai turunan Frechet ke

����  → � fungsi  multilinear terbatas dengan sifat untuk setiap bilangan 

� � 0, untuk setiap �
������� � ��

� �‖����‖   

untuk setiap � � 0,1,
Lebih lanjut,  

ke-�� � 1�  fungsi � 
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terdapat fungsi linear terbatas � ∶ � → � dengan sifat untuk setiap bilangan 

, sehingga untuk setiap � ∈ �,               ‖�   �‖  !
‖����  ����  ���  ��‖ � �‖�  �‖. 

Secara ekuivalen, Definisi 2.1.1 dapat    dituliskan sebagai 

lim&→'
‖����  ����  ���  ��‖

‖�  �‖ � 0.    
� � �  �, Definisi 2.1.1 dapat dituliskan menjadi sebagai berikut :

Diketahui X dan Y  ruang bernorma, A himpunan terbuka pada X, 

dan c titik interior A. Fungsi f terdiferensial Frechet di c jika dan hanya jika terdapat 

fungsi linear terbatas             � ∶ � → � dengan sifat untuk setiap bilangan 

, sehingga untuk setiap u ∈ �, ‖�‖ ! � berlaku  

‖��� � � �   ����  ����‖ � �‖�‖. 
pada Definisi 2.1.1 disebut sebagai turunan Frechet fungsi 

���.  

Diketahui X dan Y  ruang bernorma, A himpunan terbuka pada X, 

fungsi, dan c titik interior A. Jika fungsi f terdiferensial Frechet di c maka 

 

Berikut ini diberikan definisi turunan Frechet tingkat tinggi. 

Diketahui X dan Y  ruang bernorma, A himpunan terbuka pada X, 

fungsi, c titik interior A, dan turunan Frechet ke

dikatakan mempunyai turunan Frechet ke-�� � 1� di c jika terdapat

fungsi  multilinear terbatas dengan sifat untuk setiap bilangan 

���� ∈ �, ‖����‖ ! � berlaku  

��� ����, . , ���   ����������, . , ���  �����

,2, …. . 
Lebih lanjut,  ���� pada Definisi 2.1.3 disebut sebagai turunan Frechet                                                  

di c, yang dituliskan dengan ���������, untuk setiap 
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dengan sifat untuk setiap bilangan � � 0 

! � berlaku  

dapat dituliskan menjadi sebagai berikut : 

Diketahui X dan Y  ruang bernorma, A himpunan terbuka pada X, � ∶ 	 ⊆ � → � fungsi, 

dan c titik interior A. Fungsi f terdiferensial Frechet di c jika dan hanya jika terdapat 

dengan sifat untuk setiap bilangan � � 0 terdapat 

disebut sebagai turunan Frechet fungsi f  di c, yang 

Diketahui X dan Y  ruang bernorma, A himpunan terbuka pada X, 

fungsi, dan c titik interior A. Jika fungsi f terdiferensial Frechet di c maka 

Diketahui X dan Y  ruang bernorma, A himpunan terbuka pada X, 

fungsi, c titik interior A, dan turunan Frechet ke-n di c ada. Fungsi f 

di c jika terdapat              ���� ∶
fungsi  multilinear terbatas dengan sifat untuk setiap bilangan � � 0 terdapat 

���, . , ������ 

disebut sebagai turunan Frechet                                                  

, untuk setiap � � 0,1,2, …   
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2.2  Fungsi  Terdiferensial Gateaux  

Definisi 2.2.1 : Diketahui X  dan Y  ruang 

� ∶ 	 ⊆ � → � fungsi, c titik interior 

terdiferensial Gateaux di c dengan arah 

*: � → � dengan sifat s

|-| ! �,  berlaku 

 
Selanjutnya, * 

dengan .����. Fungsi yang terdiferensial Gateaux di 

fungsi yang terdiferensial Gateaux di 

sebagai 

untuk setiap � ∈ �. 
Dalam hal � � ℝ�, /
 , � � 01 � 0, 0, … , 1,
Selanjutnya, 

23�'�
2&4  disebut turunan parsial fungsi 

Berikut ini akan dibuktikan hubungan fungsi yang terdiferensial Gateaux dengan 

turunan berarah. Sebelumnya, diberikan definisi tentang turunan berarah.

 
Definisi 2.2.2 : Diketahui X  dan Y  ruang 

� ∶ 	 ⊆ � → � fungsi, c titik interior 

mempunyai turunan berarah di c terhadap arah u jika  

�
ada. 

 
Teorema 2.2.3 : Diketahui X  dan Y  ruang 

� ∶ 	 ⊆ � → � fungsi, dan  

hanya jika turunan berarah 

terbatas     .���� ∶  �
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Fungsi  Terdiferensial Gateaux   

Diketahui X  dan Y  ruang bernorma, A himpunan terbuka pada X, 

fungsi, c titik interior 	, dan u sebarang vektor X. Fungsi f dikatakan 

terdiferensial Gateaux di c dengan arah � ∈ � jika terdapat fungsi linear terbatas 

dengan sifat setiap � � 0, terdapat  � � 0 sehingga untuk setiap 

5��� � -��  ����
-  – *��� 5 ! �.  

 pada Definisi 2.2.1 disebut turunan Gateaux  fungsi 

Fungsi yang terdiferensial Gateaux di c dengan setiap arah

fungsi yang terdiferensial Gateaux di c. Secara ekuivalen, Definisi 

.������� � lim7→8
��� � -��  ����

-   

/ � ���, . . , ��� ∈ ℝ� 

, … , 0� maka .�����01� menjadi 
23�'�

2&4  untuk setiap 

disebut turunan parsial fungsi � terhadap variabel 

Berikut ini akan dibuktikan hubungan fungsi yang terdiferensial Gateaux dengan 

Sebelumnya, diberikan definisi tentang turunan berarah.

Diketahui X  dan Y  ruang bernorma, A himpunan terbuka pada X, 

fungsi, c titik interior 	 , dan � sebarang vektor di X. Fungsi f dikatakan 

mempunyai turunan berarah di c terhadap arah u jika   

�′��, �� � 9:;7→8
��� � -��  ����

-                    

Diketahui X  dan Y  ruang bernorma, A himpunan terbuka pada X, 

fungsi, dan  � titik interior 	. Fungsi f terdiferensial  Gateaux di 

hanya jika turunan berarah �′��, �� ada untuk setiap � ∈ �  dan membentuk fungsi linear 

� � → � dengan 
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bernorma, A himpunan terbuka pada X, 

, dan u sebarang vektor X. Fungsi f dikatakan 

jika terdapat fungsi linear terbatas 

sehingga untuk setiap - ∈ ℝ ,0 !

.1 disebut turunan Gateaux  fungsi � di c, dituliskan 

dengan setiap arah � ∈ �, disebut 

Secara ekuivalen, Definisi 2.2.1 dapat dituliskan 

untuk setiap : � 1,2, . . , �. 
terhadap variabel �1. 

Berikut ini akan dibuktikan hubungan fungsi yang terdiferensial Gateaux dengan 

Sebelumnya, diberikan definisi tentang turunan berarah. 

bernorma, A himpunan terbuka pada X, 

sebarang vektor di X. Fungsi f dikatakan 

bernorma, A himpunan terbuka pada X, 

Fungsi f terdiferensial  Gateaux di � jika dan 

dan membentuk fungsi linear 
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untuk setiap � ∈ � . 

 
Berikut ini akan diberikan definisi tentang fungsi yang terdiferensial Gateaux  ke

�< � 1� kali  di c untuk setiap 

 
Definisi 2.2.4 : Diketahui X  dan Y  ruang 

� ∶ 	 ⊆ � → � fungsi, c titik interior 

ke-k ada.  Fungsi f dikatakan mempunyai turunan Gateaux ke

�=�� ∈ �=�� jika dan terdapat fungsi multilinear terbatas          

dengan sifat setiap 

berlaku 

5.�=��
>– .�=����������, … , �

 ! �   
untuk setiap < � 0,1,

    
Selanjutnya, .�=����

k � 0,1,2, …. .. 
 

2.3 Hubungan Antara Fungsi Terdiferensial Frechet dengan Fungsi  Terdiferensial  

Gateaux 

Teorema 2.3.1 : Diketahui X dan Y  ruang bernorma, A himpunan terbuka pada X, dan c 

 titik interior A. Jika 

terdiferensial Gateaux di c. 

 
Pada Teorema 2.3

terdiferensial Gateaux. Akan tetapi kebalikan dari Teorema 

 
Teorema 2.3.2 : Diketahui Y ruang bernorma, A himpunan terbuka pada 

	, dengan @ ! A. Jika  

B C 0 , �� ′���� � B
 

4 

Seminar Nasional Pendidikan Matematika 
Aplikasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Matematika
Surabaya, 05 Mei 2012 

.������� � �′��, �� 

 

Berikut ini akan diberikan definisi tentang fungsi yang terdiferensial Gateaux  ke

untuk setiap k � 0,1,2, …. .  
Diketahui X  dan Y  ruang bernorma, A himpunan terbuka pada X, 

fungsi, c titik interior 	, �=�� sebarang vektor di X, dan turunan Gateaux 

k ada.  Fungsi f dikatakan mempunyai turunan Gateaux ke-�
jika dan terdapat fungsi multilinear terbatas          

dengan sifat setiap � � 0,  terdapat  � � 0 sehingga untuk  setiap 

� ���� � -�=������, . , �=�  .�=��������, … , �=-
�=, �=���� 

,2, …. . 
���� disebut turunan Gateaux ke-�< � 1� fungsi 

.  

2.3 Hubungan Antara Fungsi Terdiferensial Frechet dengan Fungsi  Terdiferensial  

Diketahui X dan Y  ruang bernorma, A himpunan terbuka pada X, dan c 

titik interior A. Jika � ∶ 	 ⊆ � → � fungsi terdiferensial Frechet di c, maka  fungsi  f  

terdiferensial Gateaux di c.  

2.3.1 telah dibuktikan bahwa fungsi yang terdiferensial  Frechet, juga 

terdiferensial Gateaux. Akan tetapi kebalikan dari Teorema 2.3.1 belum tentu  berlaku. 

Diketahui Y ruang bernorma, A himpunan terbuka pada 

. Jika  �: 	 ⊆ ℝ → � fungsi terdiferensial Frechet pada A,  dan terdapat

B       untuk setiap � ∈ D@, AE ⊆ 	  maka  
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Berikut ini akan diberikan definisi tentang fungsi yang terdiferensial Gateaux  ke-

bernorma, A himpunan terbuka pada X, 

sebarang vektor di X, dan turunan Gateaux 

�< � 1� di c dengan arah 

jika dan terdapat fungsi multilinear terbatas          .�=������� ∶ �=�� → � 

sehingga untuk  setiap - ∈ ℝ ,0 ! |-| ! �,  

=�> 

fungsi f  di c untuk setiap 

2.3 Hubungan Antara Fungsi Terdiferensial Frechet dengan Fungsi  Terdiferensial  

Diketahui X dan Y  ruang bernorma, A himpunan terbuka pada X, dan c 

fungsi terdiferensial Frechet di c, maka  fungsi  f  

.1 telah dibuktikan bahwa fungsi yang terdiferensial  Frechet, juga 

.1 belum tentu  berlaku.  

Diketahui Y ruang bernorma, A himpunan terbuka pada ℝ, dan  @, A ∈
fungsi terdiferensial Frechet pada A,  dan terdapat               
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‖�
Berdasarkan Teorema 

 
Teorema 2.3.3 : Diketahui X dan Y ruang bernorma, A himpunan terbuka pada X, dan 

�: 	 ⊆ � → � fungsi terdiferensial Gateaux pada 

Jika untuk setiap �, F
terdapat B C 0,           

‖����  ��F�‖ 

� G�H
 

Dengan Teorema 

terdiferensial Frechet dengan syarat tertentu.

 
Teorema 2.3.4 : Diketahui X dan Y ruang bernorma, A himpunan terbuka pada X. Jika 

fungsi �: 	 ⊆ � → � 

I��, �� kontinu di � J
Bukti :  Didefinisikan fungsi

dengan 

untuk setiap K ∈ 	. Lebih lanjut untuk setiap 

.L�K���� � lim7→8
L�K

    � M .���
Karena berlaku untuk sebarang 

Karena .� ∶  	 ⊆ �
	, ‖�  �‖ ! � berlaku

Dengan mengambil K

Diperoleh  

Akibatnya 
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��A�  ��@�‖ � G�H&NDO,PE�� ′�����A  @�. 
Berdasarkan Teorema 2.3.2 diperoleh teorema di bawah ini. 

Diketahui X dan Y ruang bernorma, A himpunan terbuka pada X, dan 

fungsi terdiferensial Gateaux pada 	. 
F ∈ 	 dan            Q-8� � �1  -8�F8 | ∀-8 J D0

,           ‖.��-8� � �1  -8�F�‖ � B, maka  

G�H7S N D8,�E‖.��-8� � �1  -8�F�‖‖�  F‖.  
eorema 2.3.3 diperoleh teorema tentang fungsi terdiferensial Gateaux 

terdiferensial Frechet dengan syarat tertentu. 

Diketahui X dan Y ruang bernorma, A himpunan terbuka pada X. Jika 

 terdiferensial Gateaux pada 	 dan turunan Gateaux 

J 	  maka fungsi f terdiferensial Frechet di �
Didefinisikan fungsi 

L: 	 ⊆ � → �  

L�K� � ��� � K�  ����  .�����K� 

Lebih lanjut untuk setiap � ∈  �  berlaku 

�K � -��  L�K�
-  

� � K�   .����T���. 

Karena berlaku untuk sebarang � J � maka 

.L�K� �  .��� � K�   .����. 
→ I��, ��  kontinu di � ,maka untuk setiap 

berlaku 

‖.����  .����‖ ! � . 
K � �  � maka  

‖.��K � ��  .����‖ ! �.  

‖.L�K�‖ ! � . 
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�

Diketahui X dan Y ruang bernorma, A himpunan terbuka pada X, dan 

0,1E U termuat pada 	 dan 

 

.3 diperoleh teorema tentang fungsi terdiferensial Gateaux maka 

Diketahui X dan Y ruang bernorma, A himpunan terbuka pada X. Jika 

dan turunan Gateaux .� ∶  	 ⊆ � →
�. 

,maka untuk setiap � � 0, ∃� � 0,  ∀� ∈
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‖��� � K�  ����  
� ‖L�K�‖ 

� ‖L�K�  L�0�‖   
� G�H7∈D8,�E‖.L�-K �
� G�H7∈D8,�E‖.L�-K�
� G�H7∈D8,�E‖-.L�K�
� ‖.L�K�‖�‖K‖ 

! �‖K‖ . 
Jadi fungsi f  terdiferensial Frechet di 

Untuk � � ℝ� dan �
 

Teorema 2.3.5 : Diketahui A himpunan terbuka pada 

ℝ  fungsi. Jika � ′�W� ada maka 

 
Teorema 2.3.6 : Diketahui A himpunan terbuka pada 

ℝ  fungsi. Jika � ′�W� ada dan 

� ′�W��X� 

� ��
Y��W�

Y�� � �Z
Y��

Y�
 

Untuk kasus fungsi 

dengan menggunakan matriks Jacobian, yaitu

 
3.    Kesimpulan  

Di dalam ruang bernorma, jika fungsi terdiferensial Frechet maka fungsi tersebut 

terdiferensial Gateaux. Ak

Gateaux jika turunan berarahnya ada untuk setiap vektor arah dan membentuk fungsi linear 
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� .�����K�‖ 

� �1  -�0‖‖K  0‖ 

� � .L��1  -�0�‖‖K‖ 

�‖‖K  0‖ 

terdiferensial Frechet di �.   □               

� � ℝ diperoleh teorema di bawah ini. 

Diketahui A himpunan terbuka pada ℝ�, c titik interior A, dan 

ada maka 
23�W�

2&4  ada. 

Diketahui A himpunan terbuka pada ℝ�, c titik interior A, dan 

ada dan X � ��[, �Z, … , ��� ∈ ℝ� maka 

�W�
�Z �. . ���

Y��W�
Y�� . 

Untuk kasus fungsi \ ∶ 	 ⊆ ℝ� → ℝ], turunan Frechet fungsi 

dengan menggunakan matriks Jacobian, yaitu 

_̂_
__
__̀

Y���W�
Y��

Y���W�
Y�Z … Y���W�

Y��Y�Z�W�
Y��⋮

Y�Z�W�
Y�Z⋮

Y�Z�W�
Y��⋮Y�]�W�

Y��
Y�]�W�

Y�Z … Y���W�
Y��

   
bc
cc
cc
cd
. 

Di dalam ruang bernorma, jika fungsi terdiferensial Frechet maka fungsi tersebut 

Gateaux. Akan tetapi sebaliknya belum tentu berlaku. 

Gateaux jika turunan berarahnya ada untuk setiap vektor arah dan membentuk fungsi linear 
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titik interior A, dan � ∶ ℝ� →

titik interior A, dan � ∶ ℝ� →

, turunan Frechet fungsi \ di c dapat dicari 

Di dalam ruang bernorma, jika fungsi terdiferensial Frechet maka fungsi tersebut 

an tetapi sebaliknya belum tentu berlaku. Fungsi � terdiferensial 

Gateaux jika turunan berarahnya ada untuk setiap vektor arah dan membentuk fungsi linear 
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terbatas. Jika fungsi terdiferensial Gateaux dan turunan Gateauxnya kontinu maka fungsi 

tersebut terdiferensial Frechet.
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terbatas. Jika fungsi terdiferensial Gateaux dan turunan Gateauxnya kontinu maka fungsi 

ersebut terdiferensial Frechet. 
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