
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Salah satu permasalahan yang harus dicari hasil nilainya dalam matriks 

adalah determinan. Determinan adalah suatu fungsi khusus yang mengasosiasikan 

suatu bilangan real dengan suatu matriks bujur sangkar (Howard Anton dan Chris 

Rorres, 2004). Determinan dari matriks A  dinotasikan dengan  Adet  atau A . 

Determinan biasanya digunakan untuk mencari invers matriks, menentukan 

persamaan karakteristik suatu permasalahan dalam menentukan nilai eigen, dan 

untuk menyelesaikan persamaan linear. 

 Nilai determinan suatu matriks bujur sangkar dapat ditentukan dengan 

beberapa metode. Diantara metode tersebut adalah metode reduksi baris, Sarrus, 

dan ekspansi kofaktor. Metode Sarrus digunakan untuk matriks ordo 33 . 

Sedangkan metode reduksi baris dan ekspansi kofaktor digunakan untuk ordo 

yang lebih dari tiga. 

 Perhitungan determinan yang selama ini dikenal hanya berlaku untuk 

matriks bujur sangkar. Tetapi ternyata nilai determinan juga dapat ditentukan 

untuk matriks tidak bujur sangkar. Hal tersebut dapat dilihat pada 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” yang membahas tentang determinan Radic untuk matriks 

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

sangkar tersebut. 

 Beberapa penelitian sebelumnya juga telah membahas tentang determinan 

Radic untuk matriks tidak bujur sangkar. Diantaranya adalah penelitian Predrag 

Stanimirovic & Miomir Stankovic pada Tahun 1997 dengan judul “Determinants 

of Rectangular Matrices and Moore-Penrose Inverse” dan penelitian Mirko Radic 

pada Tahun 2005 dengan judul “About a Determinant of Rectangular n2  Matrix 

and its Geometric Interpretation”. 
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 Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, maka penulis tertarik mengulas 

penelitian Mirko Radic pada Tahun 2005 dengan judul “About A Determinant of 

Rectangular n2  Matrix and It’s Geometric Interpretation” yang membahas 

tentang determinan Radic untuk matriks tidak bujur sangkar yang khusus untuk 

matriks n2  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” yang membahas tentang 

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

determinan untuk matriks tidak bujur sangkar tersebut, sehingga pada tugas akhir 

ini penulis memberi judul “Determinan Radic untuk Matriks Tidak Bujur 

Sangkar”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka pada tugas akhir ini penulis 

mengambil rumusan masalahnya adalah: “Bagaimana bentuk determinan Radic 

dan sifat-sifat determinan Radic untuk matriks tidak bujur sangkar?”. 

 

1.3 Batasan Masalah 

 Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas, maka penulis membatasi 

permasalahan pada penulisan tugas akhir ini hanya mencakup kepada hal-hal 

sebagai berikut: 

1. Determinan untuk matriks tidak bujur sangkar diperoleh dengan 

menggunakan definisi dari determinan Radic. 

2. Matriks yang digunakan adalah matriks nm  dengan nm . 

 

1.4 Tujuan 

 Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah membuktikan sifat-sifat determinan 

Radic untuk matriks tidak bujur sangkar. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan pada tugas akhir ini terdiri dari beberapa bab, yaitu 

sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan 

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan, dan sistematika penulisan. 

BAB II Landasan Teori 

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang mendukung dalam 

penyelesaian masalah dan memahami komponen-komponen yang ada 

hubungannya dengan tugas akhir ini. 

BAB III Metodologi Penelitian 

Bab ini berisi tentang studi literatur yang digunakan penulis dan 

berisikan langkah-langkah yang penulis gunakan dalam penulisan 

tugas akhir ini. 

BAB IV Pembahasan 

Bab ini berisi tentang dua teorema dan satu lemma beserta bukti dan 

contohnya. 

BAB V Penutup 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari seluruh uraian dan saran-saran 

untuk pembaca. 


