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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu cabang matematika adalah aljabar linier yang didalamnya 

membahas tentang matriks. Dalam perkembangannya, aplikasi matriks banyak 

digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam bidang ekonomi, statistik, 

olahraga, persamaan linier dan pemodelan yang menjadikan  aljabar linier 

mendapat banyak perhatian para matematikawan terutama konsep matriks. 

 Salah satu pembahasan dalam teori matriks yaitu menentukan determinan 

matriks. Determinan matriks memiliki peranan penting dalam menentukan invers 

matriks dan dapat juga digunakan menyelesaikan sistem persamaan linier. Dalam 

menentukan determinan, banyak metode yang dapat digunakan seperti aturan 

creamer, reduksi baris dan kolom, ekspansi kofaktor dan lain-lain.   

 Banyak penelitian hanya berfokus dalam menentukan determinan pada 

matriks bujur sangkar. Permasalahan selanjutnya bagaimana jika matriks tersebut 

adalah matriks tidak bujur sangkar, apakah matriks tersebut memiliki determinan, 

adakah metode yang dapat digunakan untuk mencari nilai determinannya?. 

Ternyata determinan pada matriks tidak bujur sangkar juga dapat ditentukan. Hal 

tersebut dapat dilihat pada penelitian Micro Radic pada tahun 2005 dengan judul 

“Properties of Determinan of a Rectangular Matrix” yang membahas tentang 

determinan radic untuk matriks tidak bujur sangkar khusus untuk matriks ordo 

n2 . 

 Penelitian tentang determinan pada matriks tidak bujur sangkar sebelumnya 

juga telah dibahas oleh Anna Makarewicz, Piotr Pikuta dan Dominik Szalkowski 

pada tahun 2014 dengan judul “Properties of the Determinant of a Rectangular 

Matrix”, yang membahas tentang identitas baru untuk determinan radic dari 

matriks tidak bujur sangkar. Selanjutnya penelitian A. Amiri, M Fathy, M. Bayat 

pada tahun 2010 dengan judul “Generalization of Some Determinantal Identities 

For Non-Square Matrices Based on Radic’s Defenition” yang membahas tentang 

determinan Radic untuk matriks tidak bujur sangkar beserta sifat-sifat determinan 
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matriks tidak bujur sangkar. Dan pada tahun 2014  penelitian Andi Saparuddin 

Nur yang berjudul “Konsep Determinan pada Matriks Non Bujur Sangkar” 

penelitian tersebut membahas tentang determinan matriks tidak bujur sangkar 

ordo n2 .  

 Berdasarkan hasil-hasil penelitian yang sudah dipaparkan di atas, belum 

ditemukan rumus umum untuk menghitung nilai determinan dari matriks tidak 

bujur sangkar berbentuk khusus n4 . Dengan latar belakang itulah, penulis 

tertarik untuk meneliti tentang determinan dari suatu matriks tidak bujur sangkar 

berbentuk khusus n4  sehingga pada tugas akhir ini penulis memberi judul  

“Metode Radic dalam Menentukan Determinan Matriks Tak Bujur Sangkar 

   .”  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan suatu masalah 

yaitu bagaimana bentuk umum determinan matriks tidak bujur sangkar orde n4  

dengan menggunakan metode Radic. 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah yang diberikan pada pada penelitian ini adalah dengan 

memberikan matriks berbentuk khusus n4  sebagai berikut: 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian tugas akhir ini adalah untuk mendapatkan bentuk umum 

determinan matriks tidak bujur sangkar berbentuk khusus n4  menggunakan 

metode Radic. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Menambah ilmu pengetahuan dalam bidang matematika, khusunya pada 

bidang matematika murni. 

2. Memperoleh teorema baru yang bisa digunakan untuk menentukan 

determinan matriks tidak bujur sangkar berbentuk khusus n4  yang penulis 

teliti. 

3. Sebagai sarana informasi bagi pembaca dan sebagai bahan referensi bagi 

pihak yang membutuhkan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Proposal tugas akhir ini disusun dalam lima bab utama diantaranya: 

BAB I  Pendahuluan 

Pada bab ini berisi latar belakang penulis mengambil judul 

tersebut, serta rumusan masalah, batasan masalah, tujuan serta 

manfaat dari penelitian.  

BAB II Landasan Teori 

Bab ini berisi langkah-langkah yang digunakan untuk mendapatkan 

bentuk umum determinan matriks tidak bujur sangkar berbentuk 

khusus  n4  

BAB III  Metodologi Penelitian 

Pada bab ini berisi mengenai langkah-langkah yang penulis 

lakukan dalam mencari determinan pada matriks tak bujur sangkar 

serta waktu yang digunakan selama penelitian. 

BAB IV  Hasil dan Pembahasan 

  Pada bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian 

BAB V Penutup 

Pada bab ini berisi kesimpulan penelitian dan saran-saran untuk 

penelitian selanjutnya.  

 

 


