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ABSTRACT 

 

We discuss prove the Erdős-Mordell Inequality. We will use signed distances 

from the sides of a triangle to prove that Erdős-Mordell Inequality not only to 

interior point of triangle, but also to exterior point of triangle. Here we detail a 

method proposed by Dergiades, N. Forum Geom. 4: 67–68 (2004). 

Keywords: Erdős-Mordell Inequality, Signed Distances, Interior Point of 

Triangle. 

 

1. PENDAHULUAN 

 

Ketaksamaan Erdős-Mordell yang dikenal juga dengan sebutan Teorema Erdős-Mordell 

merupakan Ketaksamaan yang berlaku pada segitiga. Ketaksamaan ini dicetuskan oleh [7] 

dan diselesaikan oleh [6]. 

Banyak cara yang telah ditemukan untuk membuktikan Ketaksamaan Erdős-Mordell. 

Beberapa diantaranya dengan menggunakan lema yang membahas mengenai hubungan 

ketaksamaan garis yang berlaku pada segitiga yang memuat suatu titik interior [1] dan 

dengan menggunakan trigonometri [8]. Namun cara yang dilakukan oleh [1] dan [8] hanya 

berlaku untuk sebarang titik interior segitiga. Pada cara yang digunakan oleh [3], 

Ketaksamaan Erdős-Mordell juga terbukti untuk sebarang titik di luar segitiga. Oleh karena 

itulah pada artikel ini akan dibahas dan didetailkan cara yang telah dilakukan oleh [3]. Pada 

pembuktiannya, digunakan jarak bertanda dari sisi-sisi segitiga yang didefinisikan sebagai 

berikut [5]. 
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Definisi 1. Misalkan P sebarang titik interior atau sebarang titik di luar ∆ABC. d1, d2 dan d3 

berturut-turut adalah jarak dari titik P ke garis BC , CA  dan AB . d1, d2 dan d3 berturut-turut 

akan bertanda positif jika ada sebagian bidang ∆PBC, ∆PCA dan ∆PAB berada di dalam 

∆ABC, dan bertanda negatif jika bidangnya berada di luar ∆ABC. Maka d1, d2 dan d3 disebut 

jarak bertanda dari sisi-sisi segitiga. 

Lebih jelasnya perhatikan penjelasan dari Gambar 1 dan Gambar 2 berikut. 

 
Gambar 1. ∆ABC sebarang dengan suatu titik interior segitiga. 

Perhatikan Gambar 1, terlihat bahwa ∆PBC, ∆PCA dan ∆PAB berada di dalam ∆ABC. 

Sehingga berdasarkan Defenisi 1, dapat disimpulkan bahwa d1, d2 dan d3 bertanda positif. 

 
Gambar 2. ∆ABC sebarang dengan suatu titik di luar segitiga. 

Selanjutnya perhatikan Gambar 2, terlihat bahwa ∆PBC berada di luar ∆ABC dan ada 

sebagian bidang ∆PCA dan ∆PAB yang berada di dalam ∆ABC. Sehingga berdasarkan 

Defenisi 1, dapat disimpulkan bahwa d1 bertanda negatif, sedangkan d2 dan d3 bertanda 

positif. 

 

2. CIRCUMCENTER 

 

Misalkan terdapat suatu segitiga sebarang yaitu ∆ABC, dan P sebarang titik interior ∆ABC. 

Jika d1, d2 dan d3 masing-masing adalah jarak dari titik P ke sisi-sisi ∆ABC dan x1, x2 dan x3 

masing-masing adalah jarak dari titik P ke titik-titik sudut ∆ABC, maka pada ∆ABC akan 

berlaku Ketaksamaan  Erdős-Mordell, yaitu: 

    x1 + x2 + x3 ≥ 2(d1 + d2 + d3).     (1) 
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 Pada persamaan (1), ruas kiri dan ruas kanan akan bernilai sama hanya jika ∆ABC 

adalah segitiga sama sisi dan P Circumcenter dari ∆ABC [3]. Oleh karena itu, akan dijelaskan 

mengenai Teorema Kekonkurenan Bisektor Tegak Lurus terhadap sisi segitiga dan Definisi 

Circumcenter [4]. Selanjutnya juga akan dijelaskan mengenai Teorema Circumcenter pada 

segitiga sama sisi. 

Teorema 1. (Teorema Kekonkurenan Bisektor Tegak Lurus) Bisektor tegak lurus yang 

membagi sisi-sisi segitiga menjadi dua sama panjang adalah konkuren dan titik 

konkurensinya mempunyai jarak yang sama dari setiap titik sudut segitiga. 

 
Gambar 3. Kekonkurenan bisektor tegak lurus sisi-sisi ∆ABC. 

Bukti: Misalkan g1, g2 dan g3 adalah bisektor-bisektor tegak lurus yang membagi dua sama 

panjang BC , CA  dan AB  berturut-turut di titik D, E, dan F. Akan ditunjukkan g1, g2 dan g3 

konkuren di titik P sekaligus dengan keberadaan  PA  = PB  = PC . 

Pada ∆ABC, garis BC  berpotongan dengan garis CA  di titik C. Karena g1 adalah 

bisektor tegak lurus garis BC , dan g2 adalah bisektor tegak lurus garis CA . Maka pastilah g1 

dan g2 juga berpotongan di satu titik. Misalkan titik konkurensi g1 dan g2 adalah P. 

Selanjutnya, akan dibuktikan bahwa g3 yang merupakan bisektor tegak lurus garis AB  juga 

melalui titik P. 

Karena P adalah titik konkurensi g1 dan g2, maka P terletak pada g1 dan g2. 

Berdasarkan [4], diperoleh 

      PC  = PB                                          (2) 

dan 

      PC  = PA .                                        (3) 

Dari persamaan (2) dan (3) diperoleh 

      PA  = PB .           (4) 

Selanjutnya, berdasarkan [4] dan dari persamaan (4) maka P terletak pada g3. Dengan 

demikian g1, g2 dan g3 konkuren di titik P seperti pada Gambar 3. Dari persamaan (2), (3) dan 

(4) dapat disimpulkan bahwa PA  = PB  = PC .               ■ 

Berdasarkan Teorema Kekonkurenan Bisektor Tegak Lurus ini, jarak yang sama dari 

titik P ke setiap titik sudut ∆ABC ini selanjutnya disebut dengan jari-jari lingkaran luar 

segitiga yang dinotasikan dengan R. 
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Sedangkan titik P yang merupakan titik konkurensi dari bisektor tegak lurus g1, g2 dan 

g3 dinamakan Circumcenter yang diberikan dalam definisi berikut. 

Definisi 2.  Titik konkurensi bisektor-bisektor tegak lurus sisi segitiga disebut Circumcenter. 

  
Gambar 4. P Circumcenter dari ∆ABC.  

Berikut ini diberikan bukti bahwa Circumcenter pada segitiga sama sisi mempunyai 

jarak yang sama ke setiap sisi-sisi segitiga. 

Teorema 2. Circumcenter pada segitiga sama sisi mempunyai jarak yang sama ke setiap  

sisi-sisi segitiga. 

 
Gambar 5. P Circumcenter pada segitiga sama sisi. 

Bukti: ∆ABC adalah segitiga sama sisi dan P Circumcenter, sehingga AD , BE  dan CF  

masing-masing adalah bisektor tegak lurus yang membagi dua sama panjang BC , CA  dan 

AB  berturut-turut di titik D, E dan F. Sehingga AF  = BF  = BD  = CD  = CE  = AE  

seperti pada Gambar 5, dan berdasarkan Teorema 1 diperoleh PA  = PB  = PC . Misalkan d1, 

d2 dan d3 masing-masing adalah jarak dari titik P ke sisi-sisi ∆ABC. Berikut akan ditunjukkan 

bahwa  d1 = d2 = d3. 

Perhatikan ∆ADB dan ∆ADC pada Gambar 5, diperoleh korespondensi S-S-S, yaitu 

BD    CD , AB    AC  dan sama-sama mempunyai sisi AD . Sehingga ∆ADB   ∆ADC, dan 

diperoleh 

      BAD    CAD 

      FAP    EAP.            (5) 
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Dengan cara yang sama seperti untuk memperoleh persamaan (5), diperoleh 

      FBP    DBP                       (6) 

 

dan 

      DCP    ECP.                       (7) 

Selanjutnya perhatikan ∆CDP dan ∆CEP pada Gambar 5, diperoleh korespondensi   

S-Sd-S, yaitu CD    CE ,  DCP    ECP dan sama-sama mempunyai sisi PC . Sehingga 

∆CDP   ∆CEP, dan diperoleh 

      d1 = d2.        (8) 

Dengan cara yang sama seperti untuk memperoleh persamaan (8), diperoleh 

               d1 = d3.                        (9) 

Dari persamaan (8) dan (9), diperoleh 

               d1 = d2 = d3.                             ■ 

 

3. KETAKSAMAAN ERDŐS-MORDELL 

 

Pada bagian ini akan dijelaskan Teorema mengenai Ketaksamaan Erdős-Mordell secara 

umum yang berlaku untuk P sebarang titik interior ataupun sebarang titik di luar segitiga [3]. 

Selanjutnya juga akan dijelaskan mengenai Ketaksamaan Erdős-Mordell pada segitiga sama 

sisi dengan P Circumcenter, yang buktinya penulis uraikan sebagai berikut. 

Teorema 3. Misalkan P sebarang titik interior atau sebarang titik di luar ∆ABC. x1, x2, x3 

berturut-turut adalah jarak dari titik P ke titik-titik sudut A, B, C, dan d1, d2, d3 berturut-turut 

adalah jarak dari titik P ke garis-garis sisi BC , CA , AB , serta  a, b dan c adalah panjang 

sisi-sisinya. Maka pada ∆ABC akan berlaku Ketaksamaan Erdős-Mordell seperti pada 

persamaan (1). 

 

Gambar 6. ∆ABC sebarang dengan sisi BC  = a, CA  = b dan AB  = c. 

Bukti: Misalkan h1 adalah garis tinggi dari titik A ke garis BC . Maka diperoleh 

2L∆ABC = ah1 = ad1 + bd2 + cd3.                                   (10) 
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h1 adalah garis tinggi dari titik A ke garis BC . Sehingga x1 + d1 ≥ h1, dengan d1 

bertanda negatif jika P sebarang titik di luar  ∆ABC. Dan diperoleh 

ax1 + ad1  ≥ ah1 = ad1 + bd2 + cd3 

 atau 

             ax1 ≥ bd2 + cd3.                             (11) 

Karena a = BC , b = CA , dan c = AB , maka persamaan (11) menjadi 

         BC x1 ≥ CA d2 + AB d3.              (12) 

Kemudian, jika garis l adalah bisektor yang membagi  A sama besar, dan ∆ABC 

diputar 180
o
 terhadap garis l sehingga menghasilkan ∆ARS seperti pada Gambar 7. 

 
Gambar 7. ∆ARS. 

Oleh karena itu, AR  = AB  = c, SA  = CA  = b, dan RS  = BC  = a. Dengan 

menggunakan persamaan (12) pada  ∆ARS, berlaku 

             ax1 ≥ cd2 + bd3 

atau 

              x1 ≥
a

c
d2 +

a

b
d3.                         (13) 

Selanjutnya dengan cara yang sama seperti untuk memperoleh persamaan (13), 

dengan memutar ∆ABC 180
o
 terhadap bisektor B diperoleh 

              x2 ≥
b

c
d1 +

b

a
d3                           (14) 

dan dengan memutar 180
o
 ∆ABC terhadap bisektor C diperoleh 

              x3 ≥
c

b
d1 +

c

a
d2.                          (15) 
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Dengan menjumlahkan persamaan (13), (14) dan (15) diperoleh 

       x1 + x2 + x3 ≥ d1 









b

c

c

b
 + d2 










c

a

a

c
 + d3 










a

b

b

a
.                  (16) 

a, b, c > 0, karena a, b dan c adalah panjang sisi-sisi ∆ABC. Sehingga dengan       

Rata-rata Aritmatika-Geometri [2], diperoleh 









b

c

c

b
≥2, 










c

a

a

c
≥2, 










a

b

b

a
≥2, dan 

persamaan (16) menjadi 

           x1 + x2 + x3  ≥ 2(d1 + d2 + d3).             ■ 

 Berikut ini diberikan bukti detail salah satu bentuk akibat atau bentuk khusus dari 

Teorema 3. 

Akibat 1. Misalkan ∆ABC adalah segitiga sama sisi dengan P Circumcenter dari ∆ABC. x1, 

x2, x3 berturut-turut adalah jarak dari titik P ke titik-titik sudut A, B, C, dan d1, d2, d3   

berturut-turut adalah jarak dari titik P ke garis-garis sisi BC , CA , AB , serta  a, b dan c 

adalah panjang sisi-sisinya. Maka berlaku 

x1 + x2 + x3  = 2(d1 + d2 + d3). 

Bukti: ∆ABC adalah segitiga sama sisi dan P Circumcenter dari ∆ABC, sehingga P terletak 

pada garis tinggi ∆ABC seperti pada Gambar 5. Dari Teorema 1 dan Teorema 2, diperoleh    

x1 = x2 = x3 dan d1 = d2 = d3. 

Karena P terletak pada garis tinggi segitiga, maka x1 + d1 = h1, sehingga diperoleh 

a(x1 + d1) = ah1 

              ax1 + ad1 = ah1.                          (17) 

Dari persamaan (10) dan (17) diperoleh 

             ax1 + ad1 = ad1 + bd2 + cd3 

           ax1 = bd2 + cd3      

             x1 = 
a

b
d2 +

a

c
d3.                            (18) 

Karena x1 = x2 = x3, d1 = d2 = d3 dan a = b = c. Dari persamaan (18) diperoleh 

x1 = 2d1                           (19) 

 x2 = 2d2                                         (20) 

dan 

            x3 = 2d3.                                         (21) 

Dengan menjumlahkan persamaan (19), (20) dan (21) diperoleh 

          x1 + x2 + x3  = 2(d1 + d2 + d3).             ■ 
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