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ABSTRACT

This articles presents a proof of the butterfly and double butterfly theorems on
parabola and ellipse using Haruki’s lemma. In addition, this articles also shows the
use of modification of Haruki’s lema on parabola and Haruki’s lemma on ellipse for
each proof step.

Keywords: Butterfly theorem, double butterfly theorem, Haruki’s lemma on para-
bola, Haruki’s lemma on ellipse

ABSTRAK

Artikel ini menyajikan sebuah pembuktian teorema butterfly dan double butterfly
pada parabola dan elips dengan menggunakan lema Haruki. Selain itu, artikel ini
juga menunjukkan penggunaan modifikasi dari lema Haruki pada parabola dan lema
Haruki pada elips untuk setiap langkah pembuktian.

Kata kunci: Teorema butterfly, teorema double butterfly, lema Haruki pada parabola,
lema Haruki pada elips

1. PENDAHULUAN

Teorema butterfly berawal dari permasalahan yang terdapat pada surat seorang as-
tronom yang bernama Sir William Herchel kepada William Wallace [4], permasala-
han tersebut dinyatakan sebagai berikut. Diketahui AB merupakan diameter suatu
lingkaran, tali busur CD memotong AB pada sudut siku-siku K, tali busur EF dan
HG keduanya dibuat sedemikian hingga melalui titik K, dan HF serta EG meru-
pakan tali busur yang memotong CD, secara berturut-turut, di M dan K, perlu
dibuktikan bahwa MK = LK.

Kemudian Wallace menulis solusi dari permasalahan yang diberikan kepadanya.
Terdapat alternatif bukti seperti pada [2,3,4,5,6, dan 10]. Pada tahun 1976, Dixon
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Jones mendefenisikan bagaimana teorema double butterfly pada lingkaran [8], dan
juga pada [7] diberikan alternatif bukti dari teorema double butterfly.

Pada artikel ini dikembangkan teorema butterfly yang awalnya berlaku pada
lingkaran akan tetap berlaku pada parabola dan elips. Teorema ini dibuktikan
dengan memperhatikan bahwa butterfly yang terbentuk merupakan tali busur-tali
busur yang digabungkan. Kemudian, dengan menggunakan lema Haruki pada para-
bola dan lema Haruki pada elips dan manipulasi aljabar diperoleh teorema butterfly
dan double butterfly pada parabola dan elips.

2. TEOREMA BUTTERFLY DAN DOUBLE BUTTERFLY

Pada bagian ini dibahas lema Haruki pada lingkaran, lema Haruki pada parabola,
lema Haruki pada elips, serta teorema butterfly dan double butterfly pada lingkaran.

Lema Haruki ditemukan oleh ilmuwan matematika asal Jepang, Hirosi Haruki,
dan pertama kali dipublikasikan pada Forum Geometricorum oleh Bezverkhnyev [1].
Berikut diberikan lema Haruki.

Lema 1 (Haruki) Diberikan dua tali busur AB dan CD yang tak saling berpoton-
gan pada suatu lingkaran dan titik P pada busur AB yang tak memuat titik C
dan D. Misalkan E dan F secara berturut-turut merupakan perpotongan tali busur
PC dengan AB dan PD dengan AB. Nilai (AE ·BF )/EF , tidak bergantung pada
posisi P .

Bukti. Bukti Lema 1 dapat dilihat dalam [1]. 2

Teorema 2 (Butterfly) Misalkan M adalah titik tengah tali busur PQ pada suatu
lingkaran. Melalui M dibuat dua tali busur AB dan CD. Jika tali busur AD dan
CB secara berturut-turut memotong PQ di X dan Y , maka M adalah titik tengah
dari XY .
Bukti. Bukti Teorema 2 dapat dilihat dalam [2,3, 4, 5, 6, 9, dan 10]. 2

Teorema 3 (Double Butterfly) Misalkan PQ sebarang tali busur pada suatu lingkaran,
)R( dan )S( berada pada lingkaran sedemikian hingga sayapnya memotong PQ
(dengan urutan dari kiri ke kanan) secara berturut-turut di R4, R3, R2, R1 dan
S1, S2, S3, S4. Jika PR1 = QS1, PR2 = QS2, dan PR3 = QS3, maka PR4 = QS4.

Bukti. Bukti Teorema 3 dapat dilihat dalam [7,8]. 2

3. LEMA HARUKI PADA PARABOLA DAN ELIPS

Untuk membuktikan teorema butterfly dan double butterfly pada parabola dan elips
digunakan lema Haruki yang telah dimodifikasi, yaitu lema Haruki pada parabola
dan lema Haruki pada elips. Dua lema berikut merupakan modifikasi dari lema
Haruki.
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Lema 4 (Haruki pada Parabola) Diberikan dua tali busur AB dan CD yang tak
saling berpotongan pada suatu parabola dan suatu titik P pada parabola, seperti
tampak pada Gambar 1. Jika E dan F secara berturut-turut merupakan perpo-
tongan CP dengan AB dan DP dengan AB, maka nilai (AE · FB)/EF tidak
bergantung pada posisi titik P .

Gambar 1: Lema Haruki pada parabola

Bukti. Dibuat lingkaran yang melalui titik A,P , dan B, serta misalkan tali busur
DP memotong lingkaran tersebut di titik G, seperti tampak pada Gambar 2a.

(a) Lingkaran melalui titik A,P dan B
pada parabola

(b) Lingkaran melalui titik E,P dan G
pada parabola

Gambar 2: Bukti lema Haruki pada elips

Kemudian, dibuat juga lingkaran yang melalui titik E,G dan P , serta misalkan
perpanjangan AB memotong lingkaran tersebut di titik H, seperti tampak pada
Gambar 2b. Berdasarkan Lema 1 nilai (AE ·FB)/EF = BH, yang mana BH tidak
bergantung dengan posisi titik P . 2

Lema 5 (Haruki pada Elips) Diberikan dua tali busur AB dan CD yang tak saling
berpotongan pada suatu elips dan suatu titik P pada elips. Jika E dan F secara
berturut-turut merupakan perpotongan CP dengan AB dan DP dengan AB, maka
nilai (AE · FB)/EF tidak bergantung pada posisi titik P .
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Gambar 3: Lema Haruki pada elips

Bukti. Serupa dengan bukti Lema 4, dibuat lingkaran yang melalui titik A,P
dan B serta misalkan perpanjangan DP memotong lingkaran tersebut di G, seperti
tampak pada Gambar 4a.

(a) Lingkaran melalui titik A,P dan B
pada elips

(b) Lingkaran melalui titik E,P dan G
pada elips

Gambar 4: Bukti lema Haruki pada parabola

Kemudian, dibuat juga lingkaran yang melalui E,G dan P , serta misalkan perpan-
jangan AB memotong lingkaran tersebut di H, seperti tampak pada Gambar 4b.
Dengan menggunakan Lema 1 nilai (AE · FB)/EF = BH, yang mana nilai BH
tidak bergantung dengan P . 2

4. TEOREMA BUTTERFLY DAN DOUBLE BUTTERFLY PADA
PARABOLA DAN ELIPS

Teorema butterfly dan double butterfly yang diperoleh pada Teorema 2 dan Teo-
rema 3 akan tetap berlaku pada parabola dan elips, dengan bunyi teorema serta
pembuktian sebagai berikut.
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Teorema 6 (Butterfly pada Parabola) Misalkan M adalah titik tengah tali busur
PQ pada suatu parabola, melalui M dibuat dua tali busur AB dan CD. Jika tali
busur AD dan CB memotong PQ secara berturut-turut di X dan Y , maka M
adalah titik tengah dari XY .

Gambar 5: Teorema butterfly pada parabola

Bukti. Dengan memperhatikan butterfly merupakan tali busur-tali busur yang
digabungkan, maka butterfly pada Gambar 5 dapat diurai seperti pada Gambar 6a
dan Gambar 6b.

(a) Tali busur AD dan CD pada
parabola memotong PQ di X dan M

(b) Tali busur AB dan CB pada
parabola memotong PQ di M dan Y

Gambar 6: Tali busur pada parabola yang berpotongan dengan PQ
Berdasarkan Lema 4, berlaku

PX ·MQ

XM
=

PM · Y Q

MY
(1)

Dengan memperhatikan bahwa M adalah titik tengah P dan Q dan manipulasi
aljabar pada persamaan (1), diperolah XM = MY . 2

Teorema 7 (Butterfly pada Elips) Misalkan M adalah titik tengah tali busur PQ
pada suatu elips, melalui M dibuat dua tali busur AB dan CD. Jika tali busur AD
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dan CB memotong PQ secara berturut-turut di X dan Y , maka M adalah titik
tengah dari XY .

Gambar 7: Teorema butterfly pada elips

Bukti. Menggunakan argumentasi yang sama seperti pada pembuktikan Teorema
6, Gambar 7 dapat diurai menjadi seperti pada Gambar 8a dan Gambar 8b.

(a) Tali busur AD dan CD pada elips
memotong PQ di X dan M

(b) Tali busur AB dan CB pada elips
memotong PQ di M dan Y

Gambar 8: Tali busur pada elips yang berpotongan dengan PQ

Kemudian, dengan menggunakan Lema 5 berlaku

PX ·MQ

XM
=

PM · Y Q

MY
(2)

Dengan memperhatikan bahwa M adalah titik tengah P dan Q dan manipulasi
aljabar pada persamaan (2), diperolah XM = MY . 2

Teorema 8 (Double Butterfly pada Parabola) Misalkan PQ merupakan sebarang
tali busur pada suatu parabola, butterfly ABDC danKLNM pada parabola sedemikian
hingga sayapnya memotong PQ (dengan urutan dari kiri ke kanan) secara berturut-
turut di X4, X3, X2, X1 dan Y1, Y2, Y3, Y4, seperti tampak pada Gambar 9. Jika
PX1 = QY1, PX2 = QY2, dan PX3 = QY3, maka PX4 = QY4.
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Gambar 9: Teorema double butterfly pada parabola

Bukti. Untuk membuktikan Teorema 8 digunakan kembali Lema 4. Oleh karena
pada teorema double butterfly terdapat dua butterfly maka Gambar 9 dapat diurai
menjadi seperti pada Gambar 10a, Gambar 10b, Gambar 10c, dan Gambar 10d.

(a) Tali busur DC dan AC memotong
PQ di X4 dan X3

(b) Tali busur DB dan AB memotong
PQ di X2 dan X1

(c) Tali busur KM dan NM memotong
PQ di Y3 dan Y4

(d) Tali busur KL dan NL memotong
PQ di Y1 dan Y2

Gambar 10: Tali busur pada parabola yang berpotongan dengan tali busur PQ
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Dengan memperhatikan Gambar 10a dan Gambar 10b serta berdasarkan Lema 4
diperoleh

PX4 ·QX3

X4X3

=
PX2 ·QX1

X2X1

. (3)

Juga, dengan memperhatikan Gambar 10c dan Gambar 10d serta berdasarkan Lema
4 diperoleh

PY3 ·QY4

Y3Y4

=
PY1 ·QY2

Y1Y2

. (4)

Misalkan

PX4 = p,

QY4 = q,

PX3 = QY3 = a,

X3X2 = Y3Y2 = b,

X2X1 = Y2Y1 = c,

X1Y1 = d,

a+ b+ c+ d = e.

 (5)

Berdasarkan (5) dan manipulasi aljabar, persamaan (3) ditulis menjadi

p(e+ b+ c)

a− p
=

(a+ b)e

c
, (6)

dan persamaan (4) ditulis menjadi

(e+ b+ c)q

a− q
=

e(a+ b)

c
. (7)

Dengan menyamakan ruas kiri persamaan (6) dengan ruas kiri persamaan (7), dan
melakukan manipulasi aljabar, maka Teorema 8 terbukti. 2

Gambar 11: Teorema double butterfly pada elips

Teorema 9 (Double Butterfly pada Elips) Misalkan PQ merupakan sebarang tali
busur pada suatu elips, butterfly ABDC dan KLNM pada elips sedemikian hingga
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sayapnya memotong PQ (dengan urutan dari kiri ke kanan) secara berturut-turut
di X4, X3, X2, X1 dan Y1, Y2, Y3, Y4, seperti tampak pada Gambar 11. Jika PX1 =
QY1, PX2 = QY2, dan PX3 = QY3, maka PX4 = QY4.

Bukti. Serupa dengan pembuktian Teorema 8, Gambar 11 dapat diurai menjadi
seperti pada Gambar 12a, Gambar 12b, Gambar 12c, dan Gambar 12d.

(a) Tali busur DC dan AC memotong
PQ di X4 dan X3

(b) Tali busur DB dan AB memotong
PQ di X2 dan X1

(c) Tali busur KN dan MN memotong
PQ di Y3 dan Y4

(d) Tali busur KL dan ML memotong
PQ di Y1 dan Y2

Gambar 12: Tali busur pada elips yang berpotongan dengan tali busur PQ

Dengan memperhatikan Gambar 12a dan Gambar 12b serta berdasarkan Lema 5
diperoleh kembali persamaan (3). Juga, dengan memperhatikan Gambar 12c dan
Gambar 12d diperoleh kembali persamaan (4). Dengan demikian Teorema 9 juga
terbukti. 2

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diperoleh sebelumnya, dapat disimpulkan
bahwa teorema butterfly dan double butterfly yang pada awalnya berlaku pada
lingkaran akan tetap berlaku pada parabola dan elips. Jadi pengembangan teorema
butterfly dan double butterfly yang berlaku pada parabola dan elips mirip seperti
pada lingkaran.
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Metode yang digunakan dalam pembuktian teorema butterfly dan double butter-
fly pada parabola dan elips adalah dengan memperhatikan bahwa suatu butterfly
merupakan tali busur-tali busur yang digabungkan. Kemudian, dengan memanfaat-
kan lema Haruki pada parabola dan lema Haruki pada elips yang merupakan modi-
fikasi dari lema Haruki, terbukti bahwa teorema butterfly dan double butterfly tetap
berlaku pada parabola dan elips.

Ucapan terima kasih diberikan kepada Prof. Dr. Mashadi, M.Si. yang telah
membimbing dan memberikan arahan dalam penulisan artikel ini.
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