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ABSTRAK 

KONSEP DASAR RUANG METRIK CONE 

 
Oleh: 

A Rifqi Bahtiar 
(08610024) 

 

Ruang metrik merupakan salah satu konsep yang penting dalam ranah 
analisis fungsional. Dikatakan penting karena konsep ruang metrik banyak dipakai 
dalam teori-teori matematika yang lain dan sering dipakai juga dalam studi fisika 
lanjut. Ruang metrik adalah suatu himpunan yang berlaku suatu metrik. Metrik 
adalah suatu fungsi dengan domain sembarang himpunan yang tak kosong menuju 
kodomain bilangan real atau fungsi bernilai real dengan definisi urutan dalam 
bilangan real. 

Pada tahun 2007 Huang Long Guang dan Zhang Xian 
menggeneralisasikan konsep ruang metrik menjadi ruang metrik cone. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengkaji konsep dasar ruang metrik cone yang 
meliputi mengkaji barisan konvergen, barisan cauchy beserta contohnya dan 
hubungan barisan konvergen dan barisan terbatas dalam ruang metrik cone, 
mengkaji hubungan ruang metrik dan ruang metrik cone dan mengkaji salah satu 
teorema titik tetap dalam ruang metrik cone. 

Penelitian tugas akhir ini dilakukan dengan menggunakan metode studi 
literatur yaitu dengan membahas dan menjabarkan konsep-konsep yang sudah ada 
di dalam literatur. Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan gambaran 
umum tentang konsep dasar ruang metrik cone. Selanjutnya dari penelitian ini 
dapat dibuktikan bahwa setiap ruang metrik adalah ruang metrik cone dengan 
ruang Banach dan cone tertentu dan juga dapat dibuktikan bahwa pemetaan 
kontraktif pada ruang metrik cone dengan cone normal mempunyai titik tetap 
tunggal. 

 

Kata Kunci: Ruang Metrik, Cone, Ruang Metrik Cone, Teori Titik Tetap. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Analisis matematika adalah salah satu cabang dari matematika selain 

aritmatika, statistika, aljabar dan geometri. Analisis matematika modern tidak 

menekankan pada perhitungan dan rumus atau aturan, tetapi pembahasannya 

didasarkan pada pengembangan konsep dasar dan teori dengan menggunakan 

penalaran untuk memperoleh prinsip-prinsip yang berupa definisi, aksioma, 

lemma, corollary, dan teorema-teorema beserta pembuktiannya. Klasifikasi 

materi dan pendekatannya bersifat abstrak dan intuitif untuk memahami dan 

mengembangkan metode-metode dan teknik-teknik yang dipergunakan dalam 

bukti-bukti sehingga suatu pemahaman yang baik sangat diperlukan untuk 

kesuksesan dalam mempelajari analisis matematika. Selain itu, analisis 

mendominasi wilayah dari matematika, karena ide-idenya merupakan dasar dan 

keutamaan yang tidak hanya didefinisikan saja, tetapi artinya dapat diterima 

secara universal. (Anas Jamil, 2009: 3). 

  Salah satu konsep dasar penting yang menjadi pembahasan dalam analisis 

matematika adalah kajian tentang ruang metrik. Dikatakan penting karena ruang 

metrik sering dipakai dalam teori-teori analisis matematika yang lain dan dipakai 

juga dalam ilmu fisika lanjut. Metrik adalah jarak diantara pasangan elemen dari 

dua bilangan yang memenuhi sifat-sifat tertentu. Himpunan  dilengkapi dengan 



2 
 

 
 

suatu metrik  dituliskan dengan ,  disebut ruang metrik. Selanjutnya jika 

metriknya diketahui maka ruang metrik cukup ditulis dengan  saja. 

Pada tahun 2007 dalam paper yang berjudul “Cone  Metric Spaces and 

Fixed Point Theorems of Contractive Mappings”, Huang Long Guang dan 

Zhang Xian menggeneralisasikan konsep ruang metrik menjadi ruang metrik 

abstrak atau ruang metrik cone. Pada skripsi ini akan diteliti seperti apakah 

konsep dasar ruang metrik cone. Konsep dasar disini yang dimaksud adalah 

menjelaskan definisi ruang metrik cone beserta contohnya, mengkaji barisan 

konvergen, barisan Cauchy dalam ruang metrik cone beserta contohnya dan 

mencari hubungan barisan konvergen dan barisan terbatas dalam ruang metrik 

cone dan juga mengkaji hubungan ruang metrik dengan ruang metrik cone lalu 

meneliti seperti apakah teorema titik tetap dalam ruang metrik cone. 

Penelitian dalam skripsi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan 

informasi dengan bantuan bermacam-macam materil yang terdapat di berbagai 

literatur. Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan gambaran umum 

tentang konsep dasar ruang metrik cone, dan mengurai hubungan ruang metrik 

dengan ruang metrik cone. 

1.2 Batasan Masalah 

Dalam penulisan skripsi ini, permasalahannya dibatasi pada definisi ruang 

metrik cone dan contoh-contohnya, konsep kekonvergenan dan barisan cauchy 

pada ruang metrik cone beserta contohnya, hubungan ruang metrik dengan ruang 

metrik cone dan mengkaji salah satu teori titik tetap dalam ruang metrik cone. 
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1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pendahuluan dan batasan masalah di atas maka dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah konsep barisan konvergen dan barisan Cauhcy dalam ruang 

metrik cone.  

2. Bagaimanakah hubungan ruang metrik dengan ruang metrik cone. 

3. Bagaimanakah salah satu teori titik tetap pada ruang metrik cone. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengkaji konsep barisan konvergen dan barisan Cauchy dalam ruang metrik 

cone. 

2. Mengkaji hubungan antara konsep ruang metrik dan ruang metrik cone. 

3. Mengkaji salah satu teori titik tetap pada ruang metrik cone. 

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji konsep dasar ruang 

metrik cone, hubungan ruang metrik dengan ruang metrik cone dan sifat-sifat 

dasar dari ruang metrik cone. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan agar memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Memberikan pengetahuan tentang salah satu generalisasi konsep ruang 

metrik yaitu ruang metrik cone. 

2. Memberikan pengetahuan tentang hubungan konsep ruang metrik dengan 

ruang metrik cone dan salah satu teorema titik tetap pada ruang metrik cone.  

3. Memberikan pengetahuan bahwa konsep ruang metrik masih bisa diperluas 

dan diabstrakkan lagi. 

1.6 Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka skripsi ini adalah sebuah paper yang dipublikasikan pada 

tahun 2007 yang berjudul “Cone  Metric Spaces and Fixed Point Theorems of 

Contractive Mappings”. Pengarang paper tersebut yaitu Huang Long Guang dan 

Zhang Xian mengenalkan konstruksi ruang metrik yang lebih abstrak yaitu 

ruang metrik cone dan paper yang dipublikasikan tahun 2011 yang berjudul 

“Examples Cone Metric Spaces: A Survey” karya Mehdi Asadi dan Hossein 

Soleimani yang memberikan contoh-contoh ruang metrik cone.  Pembahasan 

ruang metrik pada kedua paper tersebut masih sangat singkat dan sederhana. Di 

dalam paper tersebut hanya dijelaskan definisi dan contoh-contohnya tanpa 

disertai bukti, definisi barisan konvergen dan barisan Cauchy pada ruang metrik 

cone yang sangat ringkas tanpa disertai contoh dan menyatakan hubungan ruang 

metrik dan ruang metrik cone tanpa disertai bukti. 
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Selanjutnya dalam skripsi ini akan diuraikan dan dijabarkan pembahasan 

ruang metrik cone yang sudah tertera dalam paper tersebut. Contoh-contoh 

dalam paper tersebut akan dicari buktinya, akan lebih dipaparkan lagi konsep 

kekonvergenan dan barisan Cauchy pada ruang metrik cone, beserta contohnya, 

selain itu dijelaskan pula mengenai hubungan ruang metrik dengan ruang metrik 

cone dan mengkaji salah satu teorema pada teori titik tetap dalam ruang metrik 

cone.  

1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisannya adalah sebagai berikut: pada bab I berisi 

pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, sistematika 

penulisan dan metode penelitian. Pada bab II berisi landasan teori. Bab III 

membahas tentang definisi ruang metrik cone, contoh, konsep kekonvergenan  

dan barisan Cauchy pada ruang metrik cone beserta contohnya, barisan terbatas, 

hubungan barisan konvergen dengan barisan terbatas hubungan ruang metrik 

dengan ruang metrik cone dan memaparkan salah satu teorema pada teori titik 

tetap dalam ruang metrik cone. Bab IV berisi kesimpulan umum dari pokok-

pokok bahasan utama. 
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1.8 Metode Penelitian 

Penelitian tugas akhir ini dilakukan dengan menggunakan metode studi 

literatur yaitu dengan membahas dan menjabarkan konsep-konsep yang sudah 

ada di dalam literatur. Dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian 

kepustakaan atau penelitian literatur, yaitu penelitian yang dilakukan dengan 

cara mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam 

materi yang terdapat di dalam ruang perpustakaan, seperti buku-buku, majalah, 

dokumen-dokumen, catatan, dan kisah-kisah sejarah (Mardalis:1995). Masing-

masing literatur dipilah menurut kategori tertentu dan dipilih yang sesuai dengan 

permasalahan yang diangkat. 

Adapun langkah-langkah yang dilakukan penulis di dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Mengumpulkan materi dan informasi melalui internet dengan bantuan situs 

google.com menggunakan kata kunci Cone Metric Space untuk 

mendapatkan jurnal yang membahas konsep dasar ruang metrik cone 

sebagai rujukan utama dan dari buku-buku yang membahas analisis 

matematika khususnya analisis fungsional sebagai referensi penunjang. 

2. Materi yang dipilih diambil dari jurnal yang berjudul “Cone Metric Spaces 

and Fixed Point Theorems” karangan Huang Long Guang dan Zhang Xian 

sebagai rujukan utama dan referensi-referensi lain sebagai penunjang baik 

dari jurnal seperti: “Examples In Cone Metric Spaces: A Survey” karangan 

Mehdi Asadi dan Hossein Soleimani dan buku-buku analisis fungsional 
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seperti buku yang berjudul: “Nonlinear Fungtional Analysis” karangan 

Klauss Deimling.  

3. Dalam membahas permasalahan, penelitian secara umum membahas sebuah 

jurnal yang berjudul “Cone Metric Spaces and Fixed Point Theorems” 

karangan Huang Long Guang dan Zhang Xian. Dalam jurnal tersebut 

penjelasannya masih terlalu singkat-singkat dan contoh-contoh sebuah 

definisi yang tertuang dalam jurnal tersebut masih belum ada. Dalam 

memaparkan penjelasan yang singkat-singkat tadi dan pemberian contoh 

beserta buktinya, digunakan buku-buku referensi lain seperti “Nonlinear 

Fungtional Analysis” karangan Klauss Deimling dan “Element of Real 

Analysis” karangan Robert G. Bartle.   
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, disimpulkan teorema-teorema 

pada barisan konvergen dan barisan Cauchy dalam ruang metrik ternyata berlaku 

juga pada barisan konvergen dan barisan Cauchy dalam ruang metrik cone. 

Selanjutnya disimpulkan juga bahwa ruang metrik cone adalah perluasan dari 

ruang metrik dan pemetaan kontraktif pada ruang metrik cone dengan cone  

normal mempunyai titik tetap tunggal.  

  

4.2 Saran-saran  

 Penelitian ini diharapkan menjadi sebuah langkah awal dalam mengkaji 

konsep-konsep lanjut dari ruang metrik cone. Berdasarkan proses penelitian ini, 

saran-saran yang dapat disampaikan adalah: 

1. Penelitian ini hanya membahas tentang konsep-konsep dasar saja. 

Pembahasan ruang metrik cone dapat dikembangkan lagi misalnya 

pembahasan tentang teorema titik tetap pada ruang metrik cone parsial serta 

sifat-sifatnya. 

2. Selain itu, ternyata ruang metrik cone dapat digeneralisasikan lagi. Hal itu 

bisa dikaji konsep dasarnya dan dibahas sifat-sifatnya. 
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3.  Penelitian tentang ruang metrik cone juga bisa dikembangkan lagi dengan 

meneliti aplikasi ruang metrik cone antara lain penerapan pada sains 

komputer, pengembangan teori titik tetap, dan ilmu fisika lanjut. 

 Demikian saran-saran yang dapat disampaikan. Semoga dapat menjadi 

inspirasi bagi para pembaca untuk mengembangkan konsep-konsep lanjutan dari 

ruang metrik cone pada khususnya serta konsep-konsep pada analisis fungsional 

pada umumnya. 
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