
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Matriks merupakan salah satu materi dasar untuk mempelajari ilmu 

matematika khususnya tentang aljabar. Matriks adalah jajaran empat persegi 

panjang dari bilangan-bilangan yang disusun menurut baris dan kolom tertentu. 

Bilangan-bilangan dalam jajaran tersebut disebut entri dari matriks. Berdasarkan 

pada penyusunan dari entri-entrinya, matriks dapat dibagi menjadi beberapa jenis 

diantaranya adalah matriks bujur sangkar, matriks diagonal, matriks tak bujur 

sangkar, matriks segitiga, matriks simetri dan matriks skalar. 

Dalam perhitungan matriks terdapat beberapa operasi matriks salah satunya 

adalah determinan matriks. Determinan matriks biasanya digunakan untuk 

mencari invers dari suatu matriks, untuk menyelesaikan sistem persamaan linear, 

dan menentukan persamaan karakteristik suatu permasalahan dalam menentukan 

nilai eigen. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk menentukan 

nilai determinan matriks, diantara metode tersebut adalah metode Sarrus, reduksi 

baris, dan ekspansi kofaktor.  

Selama ini perhitungan determinan matriks hanya berlaku untuk matriks bujur 

sangkar. Permasalahan selanjutnya adalah bagaimana jika matriks tersebut adalah 

matriks tidak bujur sangkar, adakah metode yang dapat kita gunakan untuk 

mencari nilai determinannya? Ternyata nilai determinan dari matriks tidak bujur 

sangkar juga dapat ditentukan. Penelitian tentang determinan tak bujur sangkar 

pernah diteliti oleh Predrag Stanimirovic dan Miomir Stankovic (1997) dengan 

judul “Determinants of Rectangular Matrices and Moore-Penrose Inverse”. Pada 

tahun 2005, Mirco Radic (2005) melakukan penelitian dengan judul “About a 

Determinant of Rectangular     Matrix and its Geometric Interpretation”, 

yang membahas tentang determinan Radic untuk matriks tidak bujur sangkar 

khusus untuk matriks ordo    . 

Pada tahun 2010, Ali Amiri, Mahmood Fathy & Morteza Bayat melakukan 

penelitian dengan judul “Generalization of some Determinantal Identities for 
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Non-Square Matrices Based on Radic’s Definition”, yang membahas tentang 

determinan Radic untuk matriks tidak bujur sangkar dan beserta sifat-sifat 

determinan untuk matriks tidak bujur sangkar tersebut. Penelitian Ali Amiri, dkk 

ini dirujuk dari makalah Mirco Radic (1966) dengan judul “A Definition of 

Determinant of Rectangular Matrix”. Dan pada tahun 2014  penelitian Anna 

Makarewicz, Piotr Pikuta & Dominik Szalkowski dengan judul “Properties of the 

Determinant of a Rectangular Matrix”, yang membahas tentang identitas baru 

untuk determinan Radic dari matriks tidak bujur sangkar. 

Pada tahun 2016, Vivi Wulandari melakukan penelitian dalam bentuk tugas 

akhir dengan judul “Determinan Radic untuk matriks tidak bujur sangkar”. Dalam 

tugas akhir tersebut diperoleh pembuktian yang lebih rinci mengenai sifat-sifat 

determinan Radic untuk matriks tidak bujur sangkar beserta contohnya. Tugas 

akhir tersebut hanya mengulas penelitian Mirco Radic pada Tahun 2005 dengan 

judul “About a Determinant of Rectangular     Matrix and its Geometric 

Interpretation” dan juga penelitian Ali Amiri, Mahmood Fathy & Morteza Bayat 

pada tahun 2010 dengan judul “Generalization of some Determinantal Identities 

for Non-Square Matrices Based on Radic’s Definition”. 

Pada tahun 2017, Novita Wulan Sari juga melakukan penelitian dalam bentuk 

tugas akhir dengan judul “Sifat-sifat Determinan Radic Dari Matriks Persegi 

Panjang”. Dalam tugas akhir ini membahas sifat-sifat determinan Radic untuk 

persegi panjag secara khusus. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang 

determinan dari suatu matriks berbentuk khusus dengan judul ”Determinan 

Matriks Tidak Bujur Sangkar Bentuk Khusus    ”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat diambil 

rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana bentuk umum 

determinan matriks tidak bujur sangkar berbentuk khusus     menggunakan 

metode Radic?” 
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1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah yang diberikan dalam menentukan determinan matriks tak 

bujur sangkar pada penelitian ini adalah  dengan  memberikan  matriks  berbentuk 

khusus     sebagai berikut: 

  [
     
          
     

]                  (1.1) 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian tugas akhir ini adalah untuk mendapatkan bentuk umum 

determinan matriks tidak bujur sangkar berbentuk khusus     menggunakan 

metode Radic. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Menambah ilmu pengetahuan baru dalam bidang matematika, khususnya pada 

bidang konsentrasi matematika murni. 

2. Memperoleh teorema baru yang bisa digunakan untuk menentukan determinan 

berbentuk khusus    . 

3. Sebagai pedoman dan acuan dalam pengembangan untuk meneliti matriks-

matriks khusus lainnya. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup lima 

bab, yaitu: 

BAB I  Pendahuluan 

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 
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BAB II Landasan Teori 

Bab ini berisi tentang hal-hal yang dijadikan sebagai dasar teori untuk 

analisis dan pengembangan tulisan tugas akhir ini.  

BAB III Metodologi Penelitian 

  Bab ini berisi langkah-langkah yang digunakan untuk mendapatkan 

rumus umum determinan matriks tidak bujur sangkar berbentuk khusus  

   .  

BAB IV Pembahasan 

Bab ini menjelaskan pengaplikasian teori-teori pada landasan teori 

dengan mengikuti metodologi penelitian sehingga diperoleh bentuk 

rumus umum determinan matriks tidak bujur sangkar berbentuk khusus  

   . 

BAB V Penutup 

  Bab ini berisikan kesimpulan dari seluruh uraian dan saran-saran untuk 

pembaca.  


