
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Aljabar merupakan salah satu cabang ilmu yang membahas permasalahan 

pada bidang matematika,salah satunya adalah matriks. Matriks adalah jajaran 

empat persegi panjang dari bilangan-bilangan. Bilangan-bilangan dalam jajaran 

tersebut disebut entri dari matriks. Matriks dilambangkan dengan huruf besar dan 

entri-entrinya dilambangkan dengan huruf kecil. 

Matriks dibagi menjadi beberapa jenis antara lain matriks bujur sangkar, 

matriks nol, matriks identitas, matriks diagonal, matriks segitiga, matriks simetris, 

dan lain-lain. Dalam teori matriks juga terdapat berbagai macam operasi matriks 

yang pada dasarnya sama dengan operasi-operasi matematika pada umumnya, 

diantaranya yaitu perkalian matriks, penjumlahan matriks, determinan matriks, 

invers matriks, trace matriks dan lain sebagainya. Pada tugas akhir ini hanya 

dibahas tentang trace matriks. Menurut Gentle (2007), misalkan ][ ijaA   adalah 

matriks bujur sangkar, trace matriks A adalah jumlah dari entri-entri diagonal 

utama dari matriks A dan dinotasikan dengan tr(A). 

Pembahasan mengenai trace matriks telah banyak diteliti oleh beberapa 

peneliti sebelumnya. Pembahasan mengenai trace matriks telah dibahas oeh 

Pahade dan Jha (2015) dalam judul “Trace of Positive Integer Power of Real 

Matrices”, dimana pembahasannya tentang menentukan rumus umum trace 

matriks orde 2x2 berpangkat bilangan bulat positif. Selanjutnya pada tahun 2012, 

Brezinki juga membahas tentang trace dalam makalahnya yang berjudul 

“Estimation of the Trace of Power of Positive Self-Adjoint Operator by 

Extrapolation of the Moments”. Dimana menurut Brezinki (2012), trace dari suatu 

matriks sering dibahas pada beberapa bidang matematika, seperti Analisis 

Jaringan, Teori Bilangan, Sistem Dinamik, Teori Matrik dan Persamaan 

Diferensial. 
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Pada tahun 2017 Fina Yuliatri Nengsih dalam tugas akhirnya yang berjudul 

“Trace Matriks Kompleks Orde 2 Berpangkat Bilangan Bulat” membahas tentang 

cara menentukan bentuk umum trace  dari matriks kompleks orde 2 berpangkat 

bilangan bulat positif dan matriks kompleks orde 2 berpangkat bilangan bulat 

positif. Ditahun yang sama, Titik Fatonah dalam makalahnya yang berjudul 

“Trace Matriks Berbentuk khusus 2x2 Berpangkat Bilangan Bulat Positif”, 

membahas mengenai bentuk umum dari trace matriks yang dibentuk secara 

khusus dengan entri bilangan real dan bilangan kompleks berpangkat bilangan 

bulat positif untuk   ganjil dan   genap. 

Pembahasan mengenai trace juga telah dibahas oleh Yulianis dalam 

makalahnya yang berjudul “Trace Matriks Berbentuk Khusus 2×2 Berpangkat 

Bilangan Bulat Negatif”, yang membahas mengenai bentuk umum trace matriks 

yang dibentuk secara khusus dengan entri bilangan real dan bilangan kompleks 

berpangkat bilangan bulat negatif untuk   ganjil dan   genap. Kemudian pada 

tahun 2018 pembahasan tentang trace matriks dibahas oleh Rio Andesta dalam 

makalahnya yang berjudul “Trace matriks berbentuk khusus 3×3 berpangkat 

bilangan bulat positif”, membahas tentang bentuk umum trace matriks berbentuk 

khusus     dengan pangkat bilangan bulat positif dengan entri bilangan real. 

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 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan suatu masalah 

yaitu bagaimana bentuk umum trace matriks berbentuk khusus     dengan 

pangkat bilangan bulat positif dengan entri bilangan real. 
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1.3 Batasan Masalah 

Untuk mencegah meluasnya permasalahan yang ada dan agar pembahasan 

lebih terarah, maka dilakukan pembatasan permasalahan yaitu : 

 

Matriks 



















aaa

aaa

aaa

A x33 dengan       (1.1) 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah untuk mendapatkan bentuk umum 

trace matriks berbentuk khusus sesuai Persamaan (1.1) yang berpangkat bilangan 

bulat positif. 

 

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. Untuk menambah wawasan bagi penulis dan dijadikan referensi baru pada 

dunia pendidikan dalam bidang matematika. 

 

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. 
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BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan landasan teori yang digunakan, matriks dan 

jenis-jenis matriks, perkalian matriks, dan trace matriks, serta 

beberapa definisi dan teorema. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang langkah-langkah penulis dalam 

menentukan bentuk umum trace matriks berbentuk khusus     

berpangkat bilangan bulat positif dengan entri bilangan real. 

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. 


