
KONTINUITAS atau 
KESINAMBUNGAN 



KONTINU & DISKONTINU 

Suatu fungsi f(x) dikatakan kontinu pada  
x = a, apabila: 
(1) f(a) ada atau terdefinisikan 
(2) 𝑙𝑖𝑚

𝑥→∞
𝑓(𝑥) ada 

(3) 𝑙𝑖𝑚
𝑥→∞

𝑓(𝑥)= 𝑓 𝑎   ada 

Kalau salah satu atau lebih dari syarat-syarat 
itu tak terpenuhi maka f(x) tidak kontinu atau 
diskontinu pada titik itu. 



Diskontinuitas  Titik Lowong 

Pada titik x=2 (y=5) dari  

fungsi 𝑓(𝑥) =
2𝑥2−3𝑥 −2

𝑥−2
,  

f(2) tidak ada (atau tak  
terdefinisikan) sehingga  
fungsi itu diskontinu 
pada titik tersebut. 
Kasus ini dinamakan 
diskontinuitas titik 
lowong (missing point 
discontinuity) 



Diskontinuitas Berhingga 

Pada titik x=0 dari fungsi 

f(x) = 
𝑥

|𝑥|
, maka f(0) tidak 

ada dan juga limitnya 
untuk x tidak ada. Maka 
fungsi ini diskontinu pada 
titik itu. Sebab jika x  0 
maka limit f(x)=-1, sedang 
jika x  O+ maka limit f(x) 
= 1. Kasus ini dinamakan 
diskontinuitas berhingga 
(finite discontinuity). 



Diskontinuitas Tak Berhingga 

Fungsi f(x) = 
1

𝑥−2
 tak 

terdefinisi untuk x = 2. 
Jika x  2-, maka f(x)  -
∞ dan jika x  2+ maka 
f(x)  ∞. Oleh karena itu 
fungsi f(x) tidak mem-
punyai limit untuk x  2. 
Kasus demikian ini 
dinamakan diskontinuitas 
tak berhingga (infinite 
discontinuity). 



Diskontinuitas Fungsi Diskrit 

Diskontinuitas fungsi diskrit 
yaitu fungsi yang hanya 
terdefinisikan untuk sejumlah 
interval dan atau titik tertentu 
saja. Gambar di samping ini 
melukiskan fungsi bilangan 
bulat terbesar f(x) = [x] 
dimana x dalam tanda kurung 
mencerminkan bilangan bulat 
n terbesar sebesar  x, yaitu 
[4,21]=4; [0,99]=0; [-2,7]= -3. 
Gambar grafiknya berbentuk 
sebagai tangga. 



Diskontinuitas Fungsi Diskrit 
(contoh) 

 
Seorang pedagang besar menawarkan daging dalam 
kaleng dengan harga-harga sebagai berikut 
Rp. 500,-  tiap kaleng untuk pembelian ≤ 20 kaleng  
Rp. 400,-  tiap kaleng untuk pesanana lebih dari 20 
kaleng, tetapi tidak lebih dari 50 kaleng 
Rp. 350,-  tiap kaleng untuk pesanan lebih dari 50 
kaleng, tetapi tidak lebih dari 100 kaleng 
Rp. 300,- tiap ka!eng untuk pesanan > 100 kaleng. 
Rumuskan fungsi dari harga daging kaleng tersebut. 



Diskontinuitas Fungsi Diskrit 
(contoh) 

Jika y menyatakan jumlah harga 
dan x menyatakan jumlah kaleng, 
maka fungsi harga dapat 
dirumuskan sebagai berikut : 
y=500x        0 <x ≤ 20 
y=400x      20 <x ≤ 50 
y=350x      51 <x ≤ 100 
y=300x              x > 100 



Diskontinuitas Fungsi Diskrit 
(contoh) 



Diskontinuitas Fungsi Diskrit 
(contoh) 

1. f(x) = 
3𝑥+5

𝑥2+4𝑥+4
 

2.                      f(x) = 
𝑥−5 2

(𝑥−1)(𝑥2−4𝑥+5)
 

3. f(x) = 
𝑥2−2𝑥

𝑥3−𝑥2+𝑥
 

4.                           f(x) = 
1

4𝑥2−16
 

5. f(x) = 
𝑥2+10𝑥+1

𝑥2−9
 


