
SISTEM PERSAMAAN LINEAR 
TIGA VARIABEL



Masalah

Sebuah kios menjual bermacam-macam buah di antaranya jeruk, salak,
dan apel. Seseorang yang membeli 1 kg jeruk, 3 kg salak, dan 2 kg apel
harus membayar Rp33.000,00. Orang yang membeli 2 kg jeruk, 1 kg salak,
dan 1 kg apel harus membayar Rp23.500,00. Orang yang membeli 1 kg
jeruk, 2 kg salak, dan 3 kg apel harus membayar Rp36.500,00. Berapa
harga per kilogram salak, jeruk, dan apel?



Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel

Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel adalah suatu persamaan yang
terdiri atas tiga persamaan dan tiga variable. 

Bentuk Umum persamaan Linear Tiga Variabel adalah:

dengan merupakan bilangan real.



Untuk menyelesaikan Sistem Persamaan
Linear Tiga Variabel dapat dilakukan dengan 
metode :

1. Eliminasi
2. Subtitusi
3. Gabungan eliminasi dan subtitusi



1.Penyelesaian persamaan linier tiga variabel dengan metode
eliminasi

Ada beberapa langkah dalam metode ini:
Langkah 1:
Pilihlah salah satu dari persamaan yang sederhana, kemudian 
nyatakan x sebagai fungsi y dan z, atau y sebagai fungsi x dan z, 
atau z sebagai fungsi x dan y.
Langkah 2:
Subtitusikan x atau y atau z yang diperoleh langkah 1 ke dalam 
persamaan lainya sehingga didapat SPLDV.
Langkah 3:
Selesaikan SPLDV yang diperoleh pada langkah 2.



2. Penyelesaian persamaan linier tiga variabel dengan metode
subtitusi

Langkah 1:
Eliminasi salah satu peubah x, atau y atau z sehingga diperoleh 
SPLDV.
Langkah 2:
Selesaikan SPLDV ang didapat pada langkah 1.
Langkah 3:
Subtitusikan nilai-nilai peubah yang diperoleh pada langkah 2 
kedalam salah satu persamaan semula untuk mendapatkan nilai 
peubah yang lainnya.



3. Penyelesaian persamaan linier tiga variabel dengan
metode gabungan eliminasi dan subtitusi

Metode penyelesaian persamaan linear ini menggunakan metode
gabungan antara metode substitusi dan eliminasi. Metode
gabungan ini sering digunakan dalam menyelesaikan system
persamaan linear tiga variable karena lebih mudah dan efisien.



Contoh :

Jawab :

• eliminasi variable z pada (1) dan (2)



• eliminasi variable y pada (4) dan (5)

• Nilai x = 4 disubtitusikan ke (4) • Nilai   x  =  4,  dan  y  =  -2 Subtitusi  ke   (1) 



Model Matematika yang Berkaitan dengan Sistem Persamaan
Linear Tiga Variabel

Banyak masalah dalam kehidupan sehari-hari yang dapat diterjemahkan dalam
model matematika. Langkah yang perlu dilakukan pertama kali untuk
menerjemahkan masalah dalam model matematika adalah mengidentifikasi
bahwa masalah yang diselesaikan itu merupakan sebuah system persamaan. 
Setelah itu, lakukan langkah berikut :

1. Nyatakan besaran yang ada dalam masalah sebagai variable system 

persamaan.

2. Rumuskan system persamaan yang merupakan model matematika dari

suatu masalah.

3. Tentukan penyelesaian model matematikanya.

4. Tafsirkan hal yang diperoleh sesuai dengan permasalahannya.



Terima Kasih


