
 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Aljabar linear elementer adalah salah satu cabang dari ilmu matematika 

yang diantaranya mempelajari materi tentang matriks. Menurut Munir (2012) 

matriks adalah susunan skalar elemen-elemen dalam bentuk baris dan kolom. 

Secara umum, matriks dapat dikatakan sebagai suatu kumpulan angka-angka yang 

juga sering disebut elemen-elemen yang disusun secara teratur menurut baris dan 

kolom sehingga berbentuk persegi panjang, dengan panjang dan lebarnya 

ditunjukkan oleh banyaknya kolom dan baris serta dibatasi tanda “[ ]” atau “( )”. 

Ukuran dari matriks dijelaskan dengan menyatakan banyaknya jumlah 

baris dan banyaknya jumlah kolom atau biasa disebut ordo matriks dan nama 

matriks ditulis dengan huruf kapital. Entri-entri dalam matriks biasanya berisi 

bilangan real, bilangan kompleks, bilangan asli, bilangan prima dan lain 

sebagainya.  

Perhitungan matriks memiliki beberapa operasi, diantaranya perkalian 

matriks, penjumlahan matriks, determinan, invers, trace matriks dan lain 

sebagainya. Kariadinata (2013) mendefinisikan jika A adalah suatu matriks bujur 

sangkar maka           dinyatakan dengan         didefinisikan sebagai jumlah 

anggota-anggota pada diagonal utama  .         tidak terdefinisi jika   bukan 

matriks bujur sangkar. Dengan kata lain trace matriks adalah jumlah dari elemen-

elemen diagonal utama dari matriks bujur sangkar yang ordonya       

Menurut Brezinski (2012), trace dari matriks bujur sangkar sering dibahas 

pada bidang matematika, seperti Analisis Jaringan, Teori Bilangan, Sistem 

Dinamik, Teori Matriks dan Persamaan Diferensial. Pembahasan tentang trace 

telah banyak diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya. Diantaranya 2015 

pembahasan mengenai trace dibahas oleh Pahade dan Jha dalam makalahnya 

“trace of positive integer power of real matrices”. Pembahasannya berisi tentang 

menentukan rumus umum trace matriks ordo     berpangkat bilangan positif. 
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Pembahasan mengenai trace matriks juga dibahas oleh Nengsih (2017) dalam 

makalahnya berjudul “trace matriks kompleks orde 2 berpangkat bilangan bulat”, 

yang membahas mengenai trace dari matriks kompleks        berpangkat 

bilangan bulat positif dengan   genap dan   ganjil. Pada tahun yang sama Solihin 

(2017) dalam makalahnya berjudul “trace matriks real berpangkat bilangan bulat 

negatif”, yang membahas mengenai bentuk umum dari trace matriks real 

berpangkat bilangan bulat negatif untuk   genap dan bentuk umum dari trace 

matriks real berpangkat bilangan bulat negatif untuk   ganjil dengan syarat bahwa 

         . Selain itu, Fatonah (2017) dalam makalahnya berjudul “Trace 

matriks yang berbentuk khusus     berpangkat bilangan bulat positif”, yang 

membahs tentang bentuk umum trace matriks yang berbentuk khusus     

berpangkat bilangan positif dengan entri-entri matriksnya bilangan real dan 

bilangan kompleks. 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang diatas, 

penulis tertarik untuk membahas mengenai trace matriks     yang berbentuk 

khusus dengan pangkat bilangan bulat positif, maka penulis mengambil judul 

proposal tugas akhir ini dengan judul “Trace matriks berbentuk khusus     

berpangkat bilangan bulat positif”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada proposal penyelesaian tugas akhir ini yaitu: 

“Bagaimana bentuk umum trace matriks berbentuk khusus     dengan pangkat 

bilangan bulat positif dengan entri bilangan real?”. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk mencegah meluasnya permasalahan yang ada dan agar pembahasan 

lebih terarah, maka dilakukan pembatasan permasalahan pada proposal ini, yaitu 

matriks yang berbentuk khusus yang dinyatakan dalam judul adalah: 

  [
   
   
   

] dengan           (1.1) 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah untuk mendapatkan bentuk umum 

trace matriks berbentuk khusus     berpangkat bilangan bulat positif dengan 

entri bilangan real. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Memberikan wawasan yang lebih luas bagi penulis serta pembaca 

mengenai materi tentang trace matriks, khususnya untuk bentuk umum 

dari trace matriks berbentuk khusus     berpangkat bilangan bulat 

positif. 

2. Dapat dijadikan refrensi baru pada dunia pendidikan untuk menentukan 

nilai trace dari suatu matriks. 

 

1.6 Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan pada proposal tugas akhir ini dibagi menjadi 

beberapa bab. Berikut penjelasan masing-masing bab: 

 BAB I  Pendahuluan 

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II Landasan Teori 

Bab ini menjelaskan landasan teori yang digunakan, matriks dan 

jenis-jenis matriks, perkalian matriks, kombinasi, dan trace 

matriks, serta beberapa definisi dan teorema. 

BAB III Metodologi Penelitian 

Bab ini menjelaskan tentang langkah-langkah penulis dalam 

menentuka bentuk umum trace matriks berbentuk khusus     

berpangkat bilangan bulat positif dengan entri bilangan real. 
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BAB IV  Pembahasan 

 Pada bab ini diuraikan langkah-langkah menentukan trace matriks 

yang berbentuk khusus     berpangkat bilangan bulat positif 

dengan entri bilangan real. 

BAB V  Penutup 

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari seluruh bab dan 

saran sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan. 


