
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu bidang kajian matematika adalah ajabar linear dimana salah satu 

cabangnya adalah matriks. Matriks adalah susunan segi empat siku-siku dari 

bilangan-bilangan. Bilangan-bilangan dalam susunan tersebut dinamakan entri 

dalam matriks. 

Salah satu jenis matriks yang sering digunakan dalam berbagai aplikasi atau 

penelitian adalah matriks diagonal. Matriks diagonal merupakan salah satu bentuk 

matriks persegi dengan semua entri di luar diagonal utamanya nol. Jika suatu 

matriks berbentuk diagonal, maka entri diagonal utama dari matriks adalah nilai-

nilai eigen dari matriks. Beberapa matriks yang bukan berbentuk matriks diagonal 

dapat diubah menjadi matriks diagonal dengan proses diagonalisasi.  

Diagonalisasi matriks merupakan proses pembentukan suatu matriks 

menjadi matriks diagonal dengan melibatkan nilai eigen dan vektor eigen. Dalam 

pembahasan aljabar linear tingkat lanjut, terdapat matriks-matriks dengan sifat 

khusus. Dalam penulisan kali ini yang akan dibahas adalah matriks-matriks 

dengan sifat khusus, yaitu matriks Jordan. Matriks Jordan dibentuk melalui proses 

diagonalisasi matriks. Vektor eigen yang digunakan yaitu vektor eigen dan vektor 

eigen tergeneralisasi. Matriks bentuk Jordan dinotasikan dengan J. Matriks Jordan 

terdiri dari beberapa matriks blok Jordan.  

Salah satu kegunaan matriks Jordan dalam dinamik diskrit yaitu untuk 

menganalisa keteramatan sistem. Keteramatan merupakan konsep dasar dalam 

teori sistem matematika. Konsep ini akan mejadi dasar dalam kendali suatu sistem 

yang dipelajari dalam teori kendali. Keteramatan suatu sistem dimana sistem di 

katakan teramati jika setiap state awal dapat ditentukan dengan mengamati output 

sejumlah berhingga dan dapat ditentukan keadaan akhir suatu sistem melalui 

pengukuran outputnya.  Penelitian mengenai analisa keteramatan sistem diskrit 

menggunakan matriks Jordan salah satunya diperoleh dari penelitian Aprilliantiwi. 
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Pada penelitian Aprilliantiwi (2012) telah membahas mengenai Kajian Matriks 

Jordan dan Aplikasinya pada Sistem Linear Waktu Diskrit. Dalam penelitiannya 

mengkaji cara mendapatkan matriks menggunakan vektor eigen tergeneralisasi. 

Selain itu juga mengkaji bentuk matriks  Jordan dan aplikasinya pada sistem 

linear waktu diskrit. Penelitan yang membahas tentang matriks Jordan dilakukan 

oleh Darlena (2014) pada penelitiannya membahas tentang Pembentukan Matriks 

Kanonik Jordan dengan menggunakan Vektor-vektor Eigen Diperumum. 

Penelitian selanjutnya yang membahas tentang matriks Jordan dilakukan oleh 

Liliana (2016), pada penelitiannya membahas tentang Membawa Matriks ke 

dalam Bentuk Kanonik Jordan. Penelitian selanjutnya yang membahas 

keteramatan dilakukan oleh Riyono (2017) pada penelitiannya membahas 

Keteramatan Sistem Kendali Lingkar Tertutup untuk Waktu Berhingga, sistem 

yang digunakan pada penelitiannya sistem kontinu dengan dua kendali. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis ingin mengangkat judul tugas 

akhir tentang “PENERAPAN MATRIKS JORDAN PADA KETERAMATAN 

SISTEM KONTROL WAKTU DISKRIT”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka diperoleh rumusan masalah yaitu 

bagaimana penerapan matriks Jordan pada keteramatan sistem kontrol waktu 

diskrit? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dalam penelitian tugas akhir ini 

diambil beberapa batasan masalah sebagai berikut: 

1. Matriks yang digunakan adalah matriks dengan entri bilangan real dengan 

nilai eigen real. 

2. Sistem kontrol yang digunakan adalah sistem kontrol waktu diskrit. 

3. Vektor eigen yang digunakan vektor eigen tergeneralisasi. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tugas akhir ini yaitu menerapkan 

matriks Jordan pada keteramatan sistem kontrol waktu diskrit. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penulisan tugas akhir ini adalah: 

1. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang matematika 

khususnya tentang matriks dan aplikasinya. 

2. Memberikan konstribusi bagi pembaca untuk mempelajari dan 

memperdalam tentang masalah sistem kontrol waktu diskrit. 

3. Untuk mengetahui penerapan matriks Jordan pada keteramatan sistem 

kontrol waktu diskrit. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penulisan tugas akhir ini terdiri dari lima bab, yaitu: 

BAB I Pendahuluan  

Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika  penulisan. 

BAB II LandasanTeori 

Bab ini berisikan tentang hal-hal yang akan dijadikan sebagai 

landasan    teori untuk pengembangan penulisan tugas akhir ini. 

BAB III Metodologi Penelitian 

Bab ini berisikan tentang metode-metode yang dilakukan agar 

dapat diperoleh hasil yang dibutuhkan dalam penelitian tugas akhir 

ini. 

BAB IV Pembahasan 

Bab ini akan membahas tentang pemaparan cara-cara untuk 

mendapatkan hasil dari penelitian tersebut. 

BAB V Penutup 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran. 


