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BAB I 

 

 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Berkembangnya jaman yang semakin maju dan modern turut 

dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan yang dimiliki manusia. Hal 

tersebut dapat dilihat secara nyata dengan semakin canggihnya teknologi 

ataupun tata cara hidup modern yang dimiliki manusia yang seiring berjalan 

dengan kemajuan dibidang ilmu pengetahuan. Salah satu bidang ilmu 

pengetahuan yang turut berperan dalam kemajuan dibeberapa bidang ilmu 

pengetahuan lainnya adalah dalam bidang ilmu matematika.  

Persoalan-persoalan yang melibatkan model matematika banyak 

muncul dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan seperti dalam bidang fisika, 

kimia, ekonomi, genetika, elektronika, atau pada persoalan rekayasa dan lain 

sebagainya. Namun seringkali model matematika tersebut muncul dalam bentuk 

yang tidak ideal atau sulit untuk dikerjakan dalam mendapatkan 

penyelesaiannya. Salah satu model yang termasuk dalam model matematika 

adalah sistem persamaan linear yang merupakan suatu sistem yang terdiri dari 

beberapa persamaan linear dengan beberapa peubah berpangkat satu.  

 Pada umumnya sistem persamaan linear terdiri dari  persamaan linear 

dengan peubah sehingga dapat dituliskan dalam bentuk : 
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dengan ,  adalah bilangan-bilangan real dan  merupakan peubah 

berpangkat satu. Sistem persamaan linear tersebut dapat dinyatakan dalam 

bentuk matriks  dengan : 

 ,  dan   

 adalah matriks koefisien berukuran ,  matriks kolom yang elemen-

elemennya merupakan peubah berukuran , dan  matriks kolom yang 

elemen-elemennya merupakan konstanta berukuran . Matriks  dan  

pada sistem linear  merupakan matriks kolom sehingga matriks kolom 

tersebut dapat dianggap sebagai vektor yang berada di dalam  . 

  Suatu himpunan bilangan terurut  dapat ditetapkan 

sebagai penyelesaian dari sistem persamaan linear  jika bilangan-

bilangan tersebut memenuhi semua persamaan pada sistem sehingga diperoleh 

nilai . Pada umumnya setiap sistem persamaan 

linear memiliki tiga kemungkinan penyelesaian yaitu penyelesaian tunggal, 

penyelesaian lebih dari satu, dan tidak memiliki penyelesaian.  

 Ketiga kemungkinan penyelesaian tersebut dapat dinyatakan secara 

geometri dengan menetapkan bahwa setiap persamaan pada sistem persamaan 

linear merupakan persamaan garis pada  atau bidang datar pada . Dengan 

demikian, sistem linear memiliki penyelesaian tunggal jika  persamaan secara 

geometri merupakan  garis atau  bidang datar yang saling berpotongan di 

satu titik, sedangkan memiliki penyelesaian lebih dari satu jika  persamaan 

merupakan  garis yang saling berimpit atau  bidang datar yang saling 

berpotongan pada satu garis, dan tidak memiliki penyelesaian jika  persamaan 

merupakan  garis atau  bidang datar yang saling sejajar satu dengan yang 

lainnya (Steven, 2001:3). 
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 Berdasarkan bentuknya, sistem persamaan linear dapat dibagi menjadi 

tiga jenis sistem yaitu sistem bujursangkar, sistem kekurangan persamaan, dan 

sistem kelebihan persamaan. Sistem bujursangkar merupakan suatu sistem linear 

yang memiliki jumlah persamaan yang sama banyak dengan jumlah peubahnya. 

Sedangkan sistem kekurangan persamaan merupakan sistem linear yang 

memiliki jumlah persamaan lebih sedikit dari pada jumlah peubahnya. 

Sebaliknya sistem kelebihan persamaan memiliki jumlah persamaan yang lebih 

banyak dari pada jumlah peubahnya.    

Jika ditinjau dari ada dan tidak adanya penyelesaian, maka sistem 

persamaan linear dibedakan menjadi dua jenis sistem yaitu sistem linear yang 

memiliki sekurang-kurangnya satu penyelesaian dan sistem yang tidak memiliki 

penyelesaian. Sistem yang memiliki penyelesaian disebut dengan sistem 

konsisten dan sistem yang tidak memiliki penyelesaian disebut dengan sistem 

tak konsisten. Dengan demikian pada sistem persamaan linear bujursangkar, 

sistem kelebihan persamaan, dan sistem kekurangan persamaan dapat 

merupakan sistem yang konsisten atau sistem yang tak konsisten. 

Pada sistem persamaan linear tak konsisten  dengan jumlah 

persamaan lebih banyak dari pada peubahnya tidak dapat dicari vektor  

untuk  sama dengan . Namun dapat dicari vektor  untuk  yang 

terdekat ke  dan penyelesaian tersebut dinamakan dengan solusi kuadrat 

terkecil (Johnson, 1989:465). Konsep ortogonalitas memiliki peranan penting 

dalam menentukan  sehingga vektor  merupakan vektor terdekat dengan 

vektor . Konsep ortogonalitas merupakan suatu konsep yang mempelejari 

tentang vektor yang saling tegak lurus atau disebut dengan vektor ortogonal.  

 Mencari Solusi kuadrat terkecil pada sistem persamaan linear tak 

konsisten dapat dilakukan dengan menerapkan matriks Householder berukuran 

 pada sistem tak konsisten . Matriks Householder tersebut 
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didefinisikan oleh  dengan  sebagai vektor bukan nol yang 

berada dalam . Matriks householder merupakan matriks yang ortogonal yaitu 

 dan juga merupakan matriks yang simetris yaitu .  

Pada dasarnya penerapan matriks householder dalam sistem persamaan 

linear tak konsisten adalah dengan membentuk suatu sistem persamaan linear 

baru yaitu  dengan  merupakan matriks trapezoidal atas yang 

memiliki bentuk  dengan  merupakan matriks segitiga atas dan  

merupakan matriks nol. Sedangkan  memiliki bentuk  dengan 

. Sistem persamaan linear  adalah sistem yang 

konsisten dan solusinya disebut dengan solusi kuadrat terkecil. Dengan 

demikian, himpunan bilangan terurut  disebut sebagai solusi 

kuadrat terkecil dari sistem  jika dan hanya jika himpunan bilangan 

tersebut yang diperoleh dari sistem  dapat disubsitusikan ke dalam  

sehingga  terdekat dengan vektor . 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Matriks householder pertama kali diperkenalkan oleh Alston 

Householder pada tahun 1958. Menentukan solusi kuadrat terkecil dari sistem 

tak konsisten  dengan  persamaan lebih banyak dari pada  peubahnya 

adalah ekivalen dengan mencari solusi dari  dengan  sebagai 

matriks Householder yang ortogonal dan simetris. 

Agar permasalahan yang dibahas dapat memberikan arah pembahasan 

yang jelas, maka perlu dibuat suatu rumusan masalah. Oleh karena itu, rumusan 

masalah pada skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana bentuk dari matriks Householder ? 
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2. Bagaimana cara mengkonstruksi matriks householder pada sistem 

persamaan linear ? 

3. Bagaimana cara mencari solusi kuadrat terkecil pada sistem persamaan 

linear tak konsisten dengan menggunakan matriks householder ? 

 

 

1.3 Tujuan Masalah 

Suatu permasalahan yang dibahas tentu memiliki sejumlah tujuan yang 

ingin dicapai dan dengan adanya tujuan tersebut dapat memberikan hasil yang 

maksimal dalam pencapaiannya. Oleh karena itu, dengan berdasarkan pada 

rumusan masalah di atas maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bentuk matriks Householder. 

2. Untuk mengetahui cara mengkonstruksi matriks householder pada sistem 

persamaan linear. 

3. Untuk mengetahui cara mencari solusi kuadrat terkecil pada sistem 

persamaan linear tak konsisten dengan menggunakan matriks householder. 

 

 

1.4 Batasan Masalah  

Sistem persamaan linear bujursangkar, sistem kekurangan persamaan 

dan sistem kelebihan persamaan dapat merupakan suatu sistem konsisten yang 

memiliki penyelesaian atau merupakan sistem tak konsisten yang tidak memiliki 

penyelesaian. 

Sistem persamaan linear tak konsisten  dapat dicari vektor 

 sehingga  mendekati . Solusi tersebut dinamakan dengan solusi 

kuadrat terkecil dan dapat diperoleh dengan menerapkan matriks Householder 

pada sistem tak konsisten . Penulisan skripsi ini difokuskan pada 
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penggunaan matriks Householder dalam mencari solusi kuadrat terkecil pada 

sistem persamaan linear tak konsisten  yang memiliki jumlah persamaan 

lebih banyak dari pada jumlah peubahnya yang disebut dengan sistem kelebihan 

persamaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


