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Abstrak. Aljabar maks-plus merupakan suatu himpunan R = R∪{ε} yang dilengkapi
dengan dua operasi yaitu⊕ dan⊗, dengan a⊕b=max{a, b} dan a⊗b = a+b. Himpunan

matriks berukuran m×n atas aljabar maks-plus dinotasikan sebagai Rm×n
. Suatu ma-

triks A dikatakan tak tereduksi jika graf precedence G(A) terhubung kuat. Sebaliknya,
jika graf precedence G(A) tidak terhubung kuat, maka matriks tersebut tereduksi. Pene-
litian ini bertujuan untuk membahas mengenai proyektor spektral, kelas-kelas siklis dan
perilaku khusus dari matriks berpangkat, dan penyelesaian ketercapaian. Suatu matriks
Q dikatakan proyektor spektral dari A apabila memenuhi A ⊗ Q = Q ⊗ A = Q = Q2.
Jika matriks A adalah suatu matriks definit dan tak tereduksi maka semua baris (atau
kolom) dari Ar yang termuat di kelas siklis yang sama adalah bernilai sama. Ruang ei-
gen matriks A disebut tercapai apabila orbit O(A, x) memuat vektor eigen dari matriks
A.

Kata kunci: aljabar maks-plus, ruang eigen, proyeksi spektral, kelas siklis, ketercapai-
an.

1. Pendahuluan

Matematika merupakan salah satu ilmu dalam kehidupan manusia yang me-

miliki lingkup penerapan yang sangat luas. Sistem produksi, jaringan transportasi,

sistem antrian dan mesin penjadwalan adalah sedikit dari contoh penerapan mate-

matika dalam kehidupan manusia yang mana menurut Schutter [4], aplikasi ter-

sebut termasuk dalam contoh Sistem Kejadian Diskrit (SKD). Subiono [6] menje-

laskan bahwa SKD merupakan suatu sistem yang bekerja pada suatu komponen

yang akan bekerja jika komponen lain telah selesai bekerja. Salah satu karateristik

dari SKD adalah dinamika berjalan yang berarti bahwa proses operasi tidak dapat

dimulai sebelum semua proses sebelumnya terselesaikan. Pada umumnya model

matematika yang diperoleh dari permasalahan SKD merupakan sistem persamaan

nonlinear sehingga tidak mudah untuk diselesaikan, tetapi menurut Schutter [4]

dalam menyelesaikan SKD dapat menggunakan aljabar maks-plus dengan meng-

ubah persamaan nonlinear mejadi persamaan linear. Menurut Baccelli et al. [1],

aljabar maks-plus adalah himpunan R yang dilengkapi dengan operasi maksimum

(⊕) dan penjumlahan (⊗) serta dinotasikan sebagai

R = (R,⊕,⊗, ε, e)
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dengan didefinisikan ε = −∞ sebagai elemen identitas pada operasi maksimum (⊕)

dan e = 0 sebagai elemen identitas pada operasi penjumlahan (⊗) serta himpunan

R = R ∪ {ε}. Operasi pada aljabar maks-plus adalah maksimum (⊕) dan operasi

penjumlahan (⊗) yang didefinisikan oleh x ⊕ y = max(x, y) dan x ⊗ y = x + y

untuk semua x, y ∈ R.

Penelitian yang telah dilaksanakan Baccelli et al. [1] bahwa suatu matriks

dapat ditentukan suatu proyektor spektralnya. Kemudian Butkovic [2] menjelaskan

mengenai ruang eigen dalam aljabar maks-plus, dan ketercapaian dari ruang eigen

matriks atas aljabar maks-plus yaitu ruang eigen dari matriks A akan tercapai

pada orbit apabila pada orbit terdapat ruang eigen dari matriks A. Sergeev [5]

mejelaskan mengenai perhitungan periodik pangkat Ar dan mendapatkan perilaku

akhir dari {Al ⊗ x}. Sesuai dengan penelitian tersebut, penelitian ini mengkaji

ulang penelitian tersebut dengan memberikan penyempurnaan penjelasan, bukti

teorema dan contoh penerapan yang terkait.

2. Matriks dan Graf Komunikasi dalam Aljabar Maks-Plus

Berikut diberikan penjelasan mengenai matriks dalam aljabar maks-plus yang

mengacu pada Subiono [6].

Definisi 2.1. Matriks berukuran m × n dengan m,n ∈ N dalam R dinotasikan

dengan Rm×n
. Banyaknya baris pada matriks adalah m sedangkan banyaknya kolom

adalah n. Matriks A ∈ Rm×n
dapat ditulis sebagai

A =


a11 a12 . . . a1n
a21 a22 . . . a2n
...

...
. . .

...

am1 am2 . . . amn

 .

Elemen baris ke-i dan kolom ke-j dari matriks A ∈ Rm×n
dinyatakan oleh aij untuk

i = 1, 2, . . . ,m dan j = 1, 2, . . . , n atau dapat ditulis sebagai [A]ij.

Selanjutnya diberikan definisi mengenai graf komunikasi dalam aljabar maks-

plus yang mengacu pada Schutter [4].

Definisi 2.2. Suatu graf berarah adalah pasangan terurut G = (I, E), dengan I

adalah himpunan node, dan E adalah suatu himpunan pasangan terurut dari node

yang disebut arc.

Definisi 2.3. Misalkan A ∈ Rn×n
. Graf komunikasi atau graf precedence dari A

dinotasikan oleh G(A) adalah digraf (graf berarah) berbobot dengan node 1, . . . , n

dimana terdapat arc (j, i) dengan bobot aij untuk aij ̸= −∞.
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Berikut diberikan definisi mengenai matriks tak tereduksi, definit, dan primitif

dalam aljabar maks-plus yang mengacu pada Butkovic [2].

Definisi 2.4. Graf precedence G(A) dikatakan terhubung kuat jika untuk setiap

dua node berbeda i, j terdapat sebuah lintasan dari i ke j, dimana lintasan adalah

barisan node i1, i2, . . . , ik.

Definisi 2.5. Suatu matriks A ∈ Rn×n
dikatakan tak tereduksi jika graf precedence

G(A) terhubung kuat. Sebaliknya, jika graf precedence G(A) tidak terhubung kuat,

maka matriks tersebut tereduksi.

Definisi 2.6. Matriks A disebut definit apabila rata-rata cycle maksimum (λ(A))

bernilai nol.

Definisi 2.7. Elemen dari Nc(A) dengan Nc(A) = {i ∈ N ;∃σ kritis di G(A)}
disebut node kritis, dan Ec(A) disebut himpunan semua arc dari semua cycle kritis.

Definisi 2.8. Graf berarah G(A) disebut primitif jika siklisitas (σ(G)) bernilai 1.
Definisi 2.9. Matriks A∗ = (a∗ij) disebut Kleene Star apabila memenuhi

A∗ = I ⊕ A⊕ A2 ⊕ . . .⊕ An.

3. Visualisasi Sifat-Sifat Spektral oleh Matriks Scaling

Berikut diberikan definisi dari nilai eigen dan vektor eigen dalam aljabar

maks-plus yang mengacu pada Schutter [4].

Definisi 3.1. Diberikan matriks A ∈ Rn×n
. Jika terdapat nilai λ ∈ R dan vektor

v ∈ Rn
dengan v ̸= εn×1 sedemikian sehingga A⊗ v = λ⊗ v, maka λ disebut nilai

eigen aljabar maks-plus dari matriks A dan v disebut vektor eigen aljabar maks-plus

dari matriks A.

Berikut diberikan definisi dari matriks scalling dan visualisasi dalam aljabar

maks-plus yang mengacu pada Butkovic [2], serta Butkovic dan Schneider [3].

Definisi 3.2. Suatu matriks B ∈ Rn×n
disebut diagonal similarity scaling (dising-

kat matrix scaling atau hanya scaling) dari matriks persegi nonnegatif A apabila

memenuhi B = X−1 ⊗ A ⊗ X, dengan X adalah suatu matriks diagonal dengan

diagonalnya bernilai positif.

Definisi 3.3. Setiap matriks A = (aij) ∈ Rn×n
dapat ditransformasikan menjadi

matriks Frobenius Normal Form (FNF ) yang didefinisikan
A11 ε . . . ε

A21 A22 . . . ε
...

...
. . .

...

Ar1 Ar2 . . . Arr


dimana A11, . . . , Arr merupakan submatriks persegi dari A dan merupakan kumpul-

an partisi dari himpunan node N dari G(A) dan subgraf G(Ni) dengan i = 1, . . . , r

terhubung kuat dari Ni ke Nj untuk i ≥ j.
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Definisi 3.4. Jika matriks A = (aij) ∈ Rn×n
dapat ditransformasikan menjadi

FNF maka λ(Ajj) = maxni→nj
λ(Aii) sehingga Ajj disebut spektral.

Definisi 3.5. Matriks A = (aij) ∈ Rn×n
dikatakan tervisualisasi apabila aij ≤ λ(A)

untuk setiap i, j ∈ N dan aij = λ(A) untuk setiap (i, j) ∈ Ec(A). Suatu matriks

tervisualisasi kuat apabila aij = λ(A) jika dan hanya jika (i, j) ∈ Ec(A).

4. Pembahasan

4.1. Proyektor Spektral. Berikut diberikan definisi dan teorema mengenai pro-

yektor spektral yang diambil dari Bacceli [1] dan Butkovic [2].

Definisi 4.1. Suatu matriks Q sedemikian sehingga

A⊗Q = Q⊗ A = Q = Q2

disebut sebagai proyektor spektral dari A yang bersesuaian dengan nilai eigen e.

Definisi 4.2. Untuk suatu matriks primitif dan tak tereduksi A = (aij) ∈ Rn×n
,

terdapat matriks Q(A) dengan elemen

qij =
c⊕

k=1

a∗ika
∗
kj, i, j ∈ Nc(A),

disebut sebagai proyektor spektral dari A.

Teorema 4.3. Matriks Q dengan elemen

qii =
c⊕

k=1

a∗.ia
∗
i., i ∈ Nc(A),

adalah proyektor spektral dari A.

Teorema 4.4. Misalkan A ∈ Rn×n
tak tereduksi dan definit, kolom (atau baris)

dari Q = Q(A) sama dengan kolom (atau baris) yang bersesuaian di A∗.

Teorema 4.5. Jika A ∈ Rn×n
tak tereduksi, primitif, dan definit, maka baris dan

kolom kritis dari Ar = Q(A) menjadi periodik di r ≥ n2.

4.2. Kelas-Kelas Siklis dan Perilaku Khusus dari Matriks Berpangkat.

Menurut Butkovic [2], misalkan D suatu digraf terhubung kuat dengan siklisitas σ

dengan i dan j dua node di D. Suatu kelas siklis yang memuat node i dinotasikan

[i]. Untuk semua i dan j terdapat bilangan bulat t, 0 ≤ t ≤ σ − 1 sedemikian

sehingga untuk sembarang lintasan dengan panjang l dimulai dari [i] dan diakhiri

di [j] didapatkan l ≡ t mod σ, atau dapat ditulis [i] →t [j]. Artinya jika [i] →t [j]

maka [j] →(σ−t) [i]. Himpunan [1], . . . , [σ] disebut kelas siklis dari D.
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Lema 4.6. Misalkan A ∈ Rn×n
tak tereduksi, σ = σ(A), dan misalkan pula t ≥ 0

sedemikian sehingga tσ ≥ T (A). Untuk semua bilangan bulat l ≥ 0 dan k =

1, . . . , n serta i ∈ Nc(A) berlaku

Atσ+l
k. =

c⊕
i=1

a
(tσ)
ki Atσ+l

i. ,

Atσ+l
.k =

c⊕
i=1

a
(tσ)
ik Atσ+l

.i ,

dengan T(A) suatu transien dari {Ak}.

Selanjutnya, didefinisikan Tc(A) adalah bilangan bulat terkecil sedemikian se-

hingga baris dan kolom kritis dari Ar periodik saat r ≥ Tc(A).

Teorema 4.7. Misalkan A ∈ Rn×n
tak tereduksi dan definit,σ = σ(A) dan misalkan

pula i, j ∈ Nc(A) sedemikian sehingga [i] →l [j], untuk bilangan bulat l ≥ 0 berlaku

(1) untuk sembarang r ≥ Tc(A) terdapat suatu bilangan bulat t ≥ 0 sedemikian

sehingga

atσ+l
ij Ar

.i = Ar+l
.j dan atσ+l

ij Ar
j. = Ar+l

i. ,

(2) jika A tervisualisasi, maka untuk semua r ≥ Tc(A)

Ar
.i = Ar+l

.j dan Ar
j. = Ar+l

i. ,

Selanjutnya, jika pada Teorema 4.7 nilai l = 0 maka diperoleh akibat sebagai

berikut.

Akibat 4.8. Misalkan A ∈ Rn×n
suatu matriks definit dan tak tereduksi dan r ≥

Tc(A). Semua baris (atau kolom) dari Ar yang termuat di kelas siklis yang sama

adalah bernilai sama.

4.3. Penyelesaian Ketercapaian. Pada subbab ini diberikan konsep dan contoh

yang berhubungan dengan penyelesaian ketercapaian yang diambil dari Butkovic

[2].

Definisi 4.9. Diberikan A,B ∈ Rn×n
, jika orbit O(A, x) = {Ak⊗x, k ≥ 0} memuat

vektor eigen dari matriks B maka ruang eigen B tercapai dengan orbit O(A, x).

Jika A = B maka ruang eigen dari A tercapai dengan vektor awal x.

Selanjutnya diberikan definisi mengenai Attr(A, p) atau ruang p-attraction dalam

aljabar maks-plus yang diambil dari Butkovic [2].

Definisi 4.10. Diberikan A ∈ Rn×n
definit dan suatu bilangan bulat positif p,

ruang p-attraction atau dinotasikan Attr(A, p) adalah suatu himpunan yang me-

muat semua vektor dimana terdapat suatu bilangan bulat r sedemikian sehingga

Ar ⊗ x = A(r+p) ⊗ x ̸= εn×1, dan hal ini juga berlaku untuk semua bilangan bulat

yang lebih besar atau sama dengan r.
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Teorema 4.11. Jika A definit dan tak tereduksi, x ∈ Rn
dan suatu bilangan bulat

positif p, maka

As ⊗ x = As+p ⊗ x

untuk beberapa s ≥ T (A) jika dan hanya jika

Ar ⊗ x = Ar+p ⊗ x

untuk semua r ≥ T (A).

Akibat 4.12. Attr(A, p) = Attr(Ap, 1).

Lema 4.13. Misalkan matriks A tak tereduksi dan definit serta r ≥ T (A). Maka

Ar ⊗ x = Ar+p ⊗ x ekuivalen dengan subsistem kritisnya.

Berikut diberikan batasan untuk memudahkan dalam merumuskan apakah x ∈Attr(A, p)

dengan diasumsikan A ∈ Rn×n
tak tereduksi dan definit serta σ = σ(A).

Masalah 1. Diberikan x ∈ Rn
dan bilangan positif p, diuji apakah x ∈Attr(A, p).

Masalah 2. Diberikan k, 0 ≤ k < σ, dihitung periode matriks pangkat As

dengan s ≡ k mod σ.

Masalah 3. Diberikan x ∈ Rn
, hitung periode dari O(A, x) = {Ar ⊗ x, r ≥

0}.
Contoh 4.1. Diambil dari Butkovic [2], akan diselesaikan masalah 2 dan masalah

3 dari matriks tervisualisasi berukuran 9× 9 berikut

A =



−1 0 −1 −1 −9 −7 −10 −4 −8

0 −1 0 −1 −10 −1 −10 −9 −4

−1 −1 −1 0 −2 −3 −2 −6 −6

0 −1 −1 −1 −10 −6 −10 −6 −1

−10 −2 −8 −1 −1 0 −1 10 −1

−5 −5 −10 −9 −1 −1 0 −3 −6

−9 −10 −7 −10 0 −1 −1 −8 −8

−75 −80 −77 −83 −80 −77 −82 −2 −0.5

−84 −81 −77 −80 −78 −77 −78 −0.5 −2


.

Berdasarkan Definisi 2.4, graf kritis dari A mempunyai dua komponen terhubung

kuat yaitu C1 yang terdiri dari node {1, 2, 3, 4} dan C2 yang terdiri dari node

{5, 6, 7}. Siklisitas dari C1 adalah σ = 2 dan siklisitas dari C2 adalah σ = 3,

sehingga σ(A) = KPK(2, 3)= 6. Didefinisikan pula M = {8, 9}. Sehingga matriks

A dapat dipartisi menjadi

A =


A11 A12 A13

A21 A22 A23

A31 A32 A33

 ,
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dimana submatriks A11 dan A22 sesuai dengan dua komponen kritis di C(A), yaitu

A11 =


−1 0 −1 −1

0 −1 0 −1

−1 −1 −1 0

0 −1 −1 −1

 , dan A22 =


−1 0 −1

−1 −1 0

0 −1 −1

 .

Penyelesaian Masalah 2. Dicari nilai r pada Ar sehingga r ≥ n2 dengan

n adalah ukuran matriks. Karena matriks berukuran 9 × 9, maka n = 9. Dari

perpangkatan A, didapatkan A,A2, A4, . . . , A64, A128. Karena 128 ≥ 92. Karena

128 ≡ 2 mod 6, kolom dan baris kritis dari Ar bisa dicari. Submatriks tak kritis

dari A128 adalah

A
(128)
MM =

 −64 −65.5

−65.5 −64

 .

Karena pada A
(128)
MM , T (A) = 154, maka A

(128)
MM bukan submatriks tak kritis dari Ar,

sehingga akan dicari submatriks tak kritis dari Ar.

Ambil A132, karena 132 adalah kelipatan dari σ = 6, maka A132 mempunyai baris

dan kolom dari proyektor spektral Q(A). Berdasarkan Lema 4.6, submatriks tak

kritis dari Ar dapat dicari, dimana

A
(r)
.k =

7⊕
i=1

a
(132)
ik A

(128)
.i , k = 8, 9.

Didapatkan

A
(r)
MM =

 −76.5 −77

−78 −76.5

 .

Penyelesaian Masalah 3. Dihitung orbit periode dari Ak ⊗ x untuk x =

x1, x2, x3, x4, dimana

x1 = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)T ,

x2 = (1, 2, 3, 4, 0, 0, 0, 0, 0)T ,

x3 = (0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1)T ,

x4 = (0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0)T .

Selanjutnya dihitung y = A128 ⊗ x untuk x = x1, x2, x3, x4.
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Dari Teorema 4.11, didapatkan barisan koordinat O(A, x) = {(Ar ⊗ x), r ≥

T (A)} yaitu

y1, y2, y1, y2, . . . untuk i = 1, 2, 3, 4,

y5, y6, y7, y5, y6, y7, . . . untuk i = 5, 6, 7.

Dari y1, . . . , y4, dapat disimpulkan bahwa orbit dari x1 mempunyai kemungkinan

periode terbesar yaitu 6, orbit dari x2 mempunyai kemungkinan periode terbesar

yaitu 2 (karena x2 ∈ Attr(A, 2)), orbit dari x3 mempunyai kemungkinan periode

terbesar yaitu 3 (karena x3 ∈ Attr(A, 3)), dan orbit dari x4 mempunyai kemung-

kinan periode terbesar yaitu 1 (karena x4 ∈ Attr(A, 1)).

5. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan, diperoleh kesimpulan.

(1) Suatu matriks Q = Ar disebut proyektor spektral dari A jika memenuhi

A ⊗ Q = Q ⊗ A = Q = Q2 dengan baris dan kolom kritisnya periodik di

r ≥ n2.

(2) Matriks A ∈ Rn×n
suatu matriks definit dan tak tereduksi dan r ≥ Tc(A),

semua baris (atau kolom) dari Ar yang termuat di kelas siklis yang sama

adalah bernilai sama.

(3) Ruang eigen matriks A ∈ Rn×n
disebut tercapai apabila orbit O(A, x) me-

muat vektor eigen dari matriks A dan O(A, x) periodik ketika r ≥ T (A).
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