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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Matriks merupakan salah satu materi dasar untuk mempelajari ilmu 

matematika khususnya tentang aljabar. Menurut Anton (1987) Sebuah matriks 

adalah susunan segi empat siku-siku dari bilangan-bilangan. Bilangan-bilangan 

dalam susunan tersebut dinamakan entri dalam matriks. Matriks mempunyai 

suatu ukuran yang disebut ordo. Matriks banyak dimanfaatkan untuk 

menyelesaikan berbagai permasalahan matematika misalnya dalam menentukan 

solusi masalah persamaan linear, transformasi linear yakni bentuk umum dari 

fungsi linear.  

Entri-entri dalam matriks biasanya berisi bilangan real, bilangan kompleks, 

bilangan asli, bilangan prima dan lain sebagainya. Bilangan real adalah  bilangan 

yang merupakan gabungan dari bilangan rasional dan bilangan irrasional itu 

sendiri. Bilangan kompleks adalah bilangan yang anggotanya  yix  . Dalam 

tugas akhir ini penulis menggunakan matriks yang entri-entrinya berisi bilangan 

real dan bilangan kompleks.  

Dalam perhitungan matriks terdapat beberapa operasi matriks diantaranya 

perkalian matriks, penjumlahan matriks, determinan, invers, trace matriks dan 

sebagainya. Trace matriks adalah jumlah dari elemen-elemen diagonal utama dari 

matriks bujur sangkar yang ordonya n   n. 

Menurut Brezinski (2012), trace dari matriks berpangkat sering dibahas 

pada beberapa 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 Pada 

tahun 2015 pembahasan mengenai trace dibahas oleh Pahade dan Jha dalam 

makalahnya “Trace of positive integer power of real matrices”. Dimana 

pembahasannya tentang menentukan rumus umum trace matriks orde     

berpangkat bilangan positif. Pembahasan mengenai trace juga telah dibahas oleh 
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Muhammad 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         , dan ditahun yang sama Fina Yuliarti Nengsih 

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. 

 Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk membahas  

mengenai trace matriks     yang berbentuk khusus dengan pangkat bilangan 

bulat positif. Penulis akan melihat bentuk umum dari trace matriks yang 

berbentuk khusus tersebut, maka penulis mengambil judul tugas akhir ini dengan 

judul “Trace matriks yang berbentuk khusus     berpangkat bilangan 

bulat positif ”. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah pada penyelesaian tugas akhir ini yaitu: “Bagaimana 

bentuk umum trace matriks yang berbentuk khusus       dengan pangkat 

bilangan bulat positif  dengan entri bilangan real dan kompleks?”. 

   

1.3 Batasan masalah 

 Untuk mencegah meluasnya permasalahan yang ada dan agar lebih terarah, 

maka dilakukan pembatasan, yaitu matriks yang berbentuk khusus yang 

dinyatakan oleh judul adalah:  
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah untuk mendapatkan bentuk umum 

trace matriks yang berbentuk khusus        berpangkat bilangan bulat positif 

dengan entri bilangan real dan bilangan kompleks.  

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah: 

1. Mendapatkan bentuk umum dari trace yang berpangkat bilangan bulat 

positif untuk matriks yang berbentuk khusus       . 

2. Dapat dijadikan referensi baru pada dunia pendidikan tentang menentukan 

nilai trace. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada proposal tugas akhir ini terdiri dari beberapa bab 

yaitu : 

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 tentang landasan teori yang digunakan, matriks 

dan operasi matriks, determinan, perkalian matriks, matriks bujur 

sangkar, bilangan kompleks dan trace matriks, serta beberapa definisi 

dan teorema. 

Bab III Metodologi Penelitian 

Bab ini berisikan langkah-langkah yang penulis gunakan untuk 

mendapatkan bentuk umum dalam menentukan nilai trace matriks 

yang berbentuk  khusus        berpangkat bilangan bulat positif 

dengan entri bilangan real dan kompleks. 

 

 



I-4 

 

Bab IV Pembahasan 

Bab ini berisikan pembahasan mengenai trace matriks yang berbentuk 

khusus        berpangkat bilangan bulat positif dengan entri bilangan 

real dan kompleks. 

Bab V Penutup 

Bab ini berisikan kesimpulan dari seluruh uraian dan saran-saran 

untuk pembaca. 

 


