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1. Kata Pengantar 

Yang sangat Saya hormati,  

Prof. Dr.-Ing. H. Bacharuddin Jusuf Habibie,  

Ketua & Anggota Pengurus Yayasan SDM IPTEK,  

Panitia Penghargaan Habibie Tahun 2016,  

Para Penerima Penghargaan Habibie,  

dan Sejawat serta Para Undangan sekalian,  

Selamat petang dan salam sejahtera untuk kita semua.  

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur ke hadirat-Nya, atas rahmat dan 

karunia-Nya, sehingga kita semua dapat berada di sini dalam keadaan sehat wal afiat, 

dalam acara Pidato Ilmiah Habibie Award 2016. 

Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yayasan SDM IPTEK, 

yang telah memberikan Penghargaan Habibie dalam Bidang Ilmu Dasar dan kesempatan 

kepada Saya untuk menyampaikan Pidato Ilmiah Saya yang berjudul: “Rumus Sudut 

antara Dua Subruang dan Potensi Aplikasinya”. 

Melalui pidato ini, mudah-mudahan Saya dapat memberikan gambaran bagaimana suatu 

rumus matematika diperoleh (dari rumus-rumus lain yang telah dikenal sebelumnya), serta 

bagaimana rumus tersebut kemudian digunakan. 

 

2. Pendahuluan 

Dalam pidato ini, konsep sudut antara dua subruang di suatu ruang vektor akan diulas. 

Persisnya, diberikan dua himpunan vektor {𝑢1, … , 𝑢𝑝} dan {𝑣1, … , 𝑣𝑞} di suatu ruang hasil 

kali dalam berdimensi 𝑛, dengan 1 ≤ 𝑝 ≤ 𝑞 ≤ 𝑛, akan dibahas bagaimana caranya 

menentukan besar sudut antara subruang 𝑈 yang direntang oleh {𝑢1, … , 𝑢𝑝} dan subruang 

𝑉 yang direntang oleh {𝑣1, … , 𝑣𝑞}. 

Dalam statistika, persoalan menghitung sudut antara dua subruang terkait erat dengan 

persoalan menghitung ukuran ketergantungan suatu himpunan peubah acak pada himpunan 

peubah acak lainnya [1]. Penelitian tentang sudut antara dua subruang telah dilakukan oleh 

banyak peneliti, misalnya [8,16,24,26]. Pada tahun 2001, I. Risteski dan K. Trenčevski 

mengumumkan rumus sudut antara dua subruang di ruang hasil kali dalam, dan membahas 

kaitannya dengan sudut kanonik [25]. Pada tahun 2005, H. Gunawan dkk menemukan 

kesalahan serius pada rumus tersebut dan memperbaikinya [12], dengan menggunakan 

konsep ruang norm-𝑝 dan ruang hasil kali dalam-𝑝 yang telah dipelajarinya sejak tahun 
2000 [10,11], sebagaimana diungkapkan dalam pidato ini. 

Rumus sudut antara dua subruang diperlukan oleh para peneliti dalam berbagai bidang, 

tidak hanya digunakan dalam matematika dan statistika tetapi juga dalam beberapa bidang 

lainnya, antara lain biokimia, fisika, grafika komputer, dan teknik elektro (khususnya 

vehicular technology). 
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3. Regresi Linear; Sudut antar Garis dan Subruang 

Salah satu persoalan mendasar dalam statistika adalah persoalan regresi linear. Diberikan 

𝑛 titik data, (𝑥1, 𝑦1), (𝑥2, 𝑦2), … , (𝑥𝑛, 𝑦𝑛), ingin dicari suatu persamaan 𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏 yang 

menghampiri data tersebut. Persamaan 𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏 merupakan persamaan suatu garis 
lurus. Bila hanya terdapat dua titik (data), kita dapat memperoleh persamaan garis lurus 

yang melalui dua titik tersebut dengan mudah. Tetapi, dalam persoalan di atas, banyaknya 

data justru berlebih. Secara umum, tidak ada garis lurus yang melalui 𝑛 titik sembarang, 

bila 𝑛 > 2. Kita menyadari hal tersebut. Karena itu yang ingin dicari hanyalah persamaan 

garis lurus yang menghampiri data yang diberikan, dengan galat (error) sekecil-kecilnya. 

 
Gambar 1. Regresi Linear 

 

Persoalan regresi linear ini lazimnya diselesaikan dengan metode kuadrat terkecil, sebagai 

berikut. Galat penghampiran pada tiap titik adalah 𝜖𝑖 ∶= 𝑦𝑖 − (𝑎𝑥𝑖 + 𝑏), 𝑖 = 1, … , 𝑛. Bila 
kita kuadratkan masing-masing galat ini dan kemudian kita jumlahkan semuanya, kita 

peroleh galat total  

𝜖 ∶= ∑[

𝑛

𝑖=1

𝑦𝑖 − (𝑎𝑥𝑖 + 𝑏)]2. 

Nilai 𝜖 dalam hal ini tergantung pada nilai koefisien 𝑎 dan 𝑏. Tugas kita sekarang adalah 

menentukan koefisien 𝑎 dan 𝑏 sedemikian sehingga 𝜖 minimum. Dengan bantuan 

kalkulus, kita peroleh  

𝑎 =
𝑛 ∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1 𝑦𝑖 − ∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1 ⋅ ∑ 𝑦𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛 ∑ 𝑥𝑖
2𝑛

𝑖=1 − (∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1 )2

 

dan  

𝑏 =
∑ 𝑥𝑖

2𝑛
𝑖=1 ∑ 𝑦𝑖

𝑛
𝑖=1 − ∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1 ⋅ ∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1 𝑦𝑖

𝑛 ∑ 𝑥𝑖
2𝑛

𝑖=1 − (∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1 )2

. 

Dengan koefisien 𝑎 dan 𝑏 ini, persamaan 𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏 merupakan hampiran linear terbaik 

untuk data yang diberikan. 

Persoalan mencari hampiran linear terbaik dapat pula ditinjau dengan menggunakan 

pendekatan aljabar dan geometri, sebagai berikut. Kita ingin menemukan koefisien 𝑎 dan 𝑏 
sedemikian sehingga 

𝑦𝑖 ≈ 𝑎𝑥𝑖 + 𝑏𝑖 ,  𝑖 = 1, … , 𝑛. 
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Sekarang tinjau vektor-vektor 𝒚 ∶= (𝑦1, … , 𝑦𝑛), 𝒙 ∶= (𝑥1, … , 𝑥𝑛), dan 𝒆 ∶= (1, … ,1). 

Andai saja y berada dalam subruang yang direntang oleh x dan e, maka 𝒚 = 𝑎𝒙 + 𝑏𝒆 

untuk suatu konstanta (skalar) 𝑎 dan 𝑏 tertentu, dan persoalan pun selesai. Tetapi, sebagai 

vektor dengan 𝑛 entri, sangat kecil kemungkinan y berada dalam suatu subruang 
berdimensi dua, yang direntang oleh x dan e. Hal yang mungkin dilakukan adalah mencari 

vektor �̂� = 𝑎𝒙 + 𝑏𝒆 dalam subruang yang direntang oleh x dan e yang merupakan 

hampiran terbaik untuk y. Dalam hal ini, �̂� harus dipilih sedemikian sehingga ∥ 𝒚 − �̂� ∥ 

minimum. (Di sini, ∥ 𝒗 ∥ menyatakan besar atau panjang vektor v di ruang berdimensi 𝑛.) 

Secara geometri, vektor �̂� yang dicari adalah vektor proyeksi dari y terhadap bidang yang 
direntang oleh x dan e. 

 

 
Gambar 2. Hampiran Linear Terbaik 

 

Nilai koefisien 𝑎 dan 𝑏 dapat dicari dengan menggunakan sifat vektor komplemen 

ortogonal dari �̂�, yaitu vektor 𝒚⊥ = 𝒚 − �̂�. Vektor ini tidak hanya tegak lurus terhadap y, 

tetapi juga tegak lurus terhadap bidang yang direntang oleh x dan e. Khususnya, 𝒚⊥ ⊥ 𝒙 

dan 𝒚⊥ ⊥ 𝒆. Kedua persyaratan ini akan memberikan nilai 𝑎 dan 𝑏 yang kita kehendaki. 

Nilai 𝑎 dan 𝑏 tentu saja sama dengan yang diperoleh sebelumnya dengan pendekatan 
kalkulus. Namun, dengan pendekatan geometri, kita mempunyai informasi tambahan 

terkait dengan sudut antara vektor y dan vektor �̂� yang merupakan hampiran linear 

terbaiknya. Persisnya, vektor �̂� (dan kelipatannya) merupakan vektor pada bidang yang 
direntang oleh x dan e yang membentuk sudut terkecil dengan vektor y. Sudut terkecil 

tersebut tak lain merupakan sudut antara garis yang direntang oleh y dan bidang yang 

direntang oleh x dan e. 

Masih terkait dengan data (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖), 𝑖 = 1, … , 𝑛, dalam statistika kita mengenal koefisien 

korelasi yang menyatakan seberapa besar ketergantungan 𝒚 = (𝑦1, … , 𝑦𝑛) pada 𝒙 =
(𝑥1, … , 𝑥𝑛). Nilai koefisien korelasi tersebut diberikan oleh rumus  

𝑟 ∶=
𝑛 ∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1 𝑦𝑖 − ∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1 ⋅ ∑ 𝑦𝑖

𝑛
𝑖=1

√𝑛 ∑ 𝑥𝑖
2𝑛

𝑖=1 − (∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1 )2 ⋅ √𝑛 ∑ 𝑦𝑖

2𝑛
𝑖=1 − (∑ 𝑦𝑖

𝑛
𝑖=1 )2

. 

Dengan menggunakan notasi vektor, rumus di atas dapat dinyatakan sebagai  

𝑟 ∶=
〈𝒙 − �̄�, 𝒚 − �̄�〉

∥ 𝒙 − �̄� ∥∥ 𝒚 − �̄� ∥
. 

dengan �̄� ∶=
1

𝑛
∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1  menyatakan nilai rata-rata dari 𝑥𝑖 , 𝑖 = 1, … , 𝑛, dan 〈𝒙, 𝒚〉 ∶=

∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1 𝑦𝑖 menyatakan hasil kali dalam dari x dan y [3]. Koefisien korelasi antara x dan y 

dalam hal ini sama dengan nilai cosinus sudut antara vektor 𝒙 − �̄� dan vektor 𝒚 − �̄�. 
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4. Rumus Risteski dan Tren�̌�evski 

Misalkan kita mempunyai dua himpunan vektor {𝑢1, … , 𝑢𝑝} dan {𝑣1, … , 𝑣𝑞} di suatu ruang 

hasil kali dalam 𝑋 berdimensi 𝑛, dengan 1 ≤ 𝑝 ≤ 𝑞 ≤ 𝑛. (Mulai sekarang, vektor tidak 

lagi dituliskan dengan huruf tebal; sebagai contoh 𝑢𝑖 adalah vektor di ruang berdimensi 𝑛, 

yakni 𝑢𝑖 = (𝑢𝑖1, … , 𝑢𝑖𝑛), 𝑖 = 1, … , 𝑝.) Bagaimanakah caranya menentukan sudut antara 

subruang 𝑈 yang direntang oleh {𝑢1, … , 𝑢𝑝} dan subruang 𝑉 yang direntang oleh 

{𝑣1, … , 𝑣𝑞}? Persoalan ini dapat dipandang sebagai persoalan menentukan seberapa mirip 

himpunan ‘data’ {𝑢1, … , 𝑢𝑝} dengan himpunan data {𝑣1, … , 𝑣𝑞} (bila 𝑝 = 𝑞), atau 

menghitung seberapa baik kita dapat menghampiri himpunan data {𝑢1, … , 𝑢𝑝} dengan 

suatu himpunan 𝑝 anggota subruang yang direntang oleh {𝑣1, … , 𝑣𝑞} (bila 𝑝 ≤ 𝑞). Dalam 

statistika, besar sudut antara dua subruang merupakan ukuran ketergantungan himpunan 

peubah acak pertama pada himpunan peubah acak kedua [1].  

Sebagai gambaran, misalkan ada dua keluarga, sebutlah Keluarga Pak Urip dan Keluarga 

Pak Vicky, yang sama-sama memiliki dua anak, dan kita ingin membandingkan aktivitas 

kedua anak di Keluarga Pak Urip dengan aktivitas kedua anak di Keluarga Pak Vicky, 

katakanlah dalam membaca, bermusik, berenang, dan bersepeda. Masing-masing anak 

memberi skor 1, 2, 3, atau 4 pada keempat aktivitas tersebut, dengan skor 1 berarti jarang 

melakukan aktivitas tersebut dan skor 4 berarti sering melakukan aktivitas tersebut. 

Misalkan datanya adalah sebagai berikut:  

 
Tabel 1. Data Aktivitas Anak 

 

 

 

Dalam hal ini, kita mempunyai dua himpunan vektor, yaitu 𝑈 ∶= {(4,3,2,1), (3,4,2,1)} dan 

𝑉 ∶= {(4,3,1,2), (2,4,2,2)}. Bila kita dapat menghitung sudut antara subruang yang 

direntang oleh himpunan vektor 𝑈 dan subruang yang direntang oleh himpunan vektor 𝑉, 

maka kita mempunyai suatu ukuran kemiripan aktivitas kedua anak di Keluarga 𝑈 dengan 

aktivitas kedua anak di Keluarga 𝑉. (Nanti setelah kita mempunyai rumus sudut antara dua 
subruang, kita akan melihat kembali contoh ini.)  

Pada tahun 2001, Risteski dan Trenčevski [25] mendefinisikan sudut 𝜃 antara subruang 

𝑈 = span{𝑢1, … , 𝑢𝑝} dan 𝑉 = span{𝑣1, … , 𝑣𝑞} dengan rumus  

 cos2𝜃 ∶=
𝑑𝑒𝑡 ( 𝑀𝑀𝑇)

𝑑𝑒𝑡 [ 〈𝑢𝑖, 𝑢𝑗〉] ⋅ 𝑑𝑒𝑡 [ 〈𝑣𝑘, 𝑣𝑙〉]
, (4.1) 

dengan 𝑀 ∶= [〈𝑢𝑖 , 𝑣𝑘〉] adalah matriks berukuran 𝑝 × 𝑞 dan 𝑀T menyatakan matriks 

transposnya, [〈𝑢𝑖, 𝑢𝑗〉] adalah matriks berukuran 𝑝 × 𝑝, dan [〈𝑣𝑘, 𝑣𝑙〉] adalah matriks 

berukuran 𝑞 × 𝑞. Rumus tersebut mereka peroleh dengan terlebih dahulu membuktikan 
ketaksamaan berikut: 
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 det ( 𝑀𝑀T) ≤ det [ 〈𝑢𝑖 , 𝑢𝑗〉] ⋅ det [ 〈𝑣𝑘, 𝑣𝑙〉]. (4.2) 

Untuk 𝑝 = 𝑞 = 1, ketaksamaan di atas tak lain adalah ketaksamaan Cauchy-Schwarz, 

yang berbunyi  

〈𝑢, 𝑣〉2 ≤ ∥ 𝑢 ∥2∥ 𝑣 ∥2. 

Jadi ketaksamaan di atas merupakan perumuman dari ketaksamaan Cauchy-Schwarz, yang 

menjamin bahwa nilai 
𝑑𝑒𝑡 (𝑀𝑀𝑇)

𝑑𝑒𝑡 [〈𝑢𝑖,𝑢𝑗〉]⋅𝑑𝑒𝑡 [〈𝑣𝑘,𝑣𝑙〉]
 berada pada interval [0,1]. Ini penting karena 

nilai cos2 𝜃 harus berada pada interval tersebut.  

Sekilas tidak ada yang mencurigakan dengan rumus (4.1) dan (4.2). Namun, ketika 

mempelajari bagaimana mereka membuktikan ketaksamaan (4.2), teramati suatu argumen 

yang rapuh. Mereka menyatakan bahwa ketaksamaan tersebut ‘invarian’ atau tidak 

berubah terhadap operasi baris elementer, kemudian mengasumsikan bahwa {𝑢1, … , 𝑢𝑝} 

dan {𝑣1, … , 𝑣𝑞} ortonormal. Padahal, pada kenyataannya, ketaksamaan tersebut hanya 

invarian terhadap operasi baris elementer pada {𝑢1, … , 𝑢𝑝}, tidak pada {𝑣1, … , 𝑣𝑞}, kecuali 

dalam kasus 𝑝 = 𝑞. Singkat kata, ketaksamaan (4.2) hanya berlaku dalam kasus (a) 𝑝 = 𝑞 

atau (b) {𝑣1, … , 𝑣𝑞} ortonormal. (Dalam kasus 𝑝 = 𝑞, ketaksamaan (4.2) telah dibuktikan 

oleh S. Kurepa pada tahun 1966 [17].) Akibatnya, rumus (4.1) hanya berlaku pula dalam 

kedua kasus di atas. Di luar kedua kasus tersebut, bentuk hasil bagi di ruas kanan (4.1) 

dapat bernilai lebih besar daripada 1, yang tentunya tidak dapat menjadi nilai cos2 𝜃.  

Untuk melihat bahwa ketaksamaan (4.2) salah secara umum, ambillah sebagai contoh 𝑋 =
ℝ3, yang dilengkapi dengan hasil kali dalam biasa, 𝑈 ∶= span{𝑢} dengan 𝑢 = (1,0,0), dan 

𝑉 ∶= span{𝑣1, 𝑣2} dengan 𝑣1 = (
1

2
,

1

2
, 0) dan 𝑣2 = (

1

2
, −

1

2
,

1

2
). Menurut (4.2), kita seharus-

nya mempunyai  

〈𝑢, 𝑣1〉2 + 〈𝑢, 𝑣2〉2 ≤ ∥ 𝑢 ∥2∥ 𝑣1, 𝑣2 ∥2, 
 

dengan ∥ 𝑣1, 𝑣2 ∥ = det [ 〈𝑣𝑘, 𝑣𝑙〉]. Tetapi ruas kiri ketaksamaan ini sama dengan  

〈𝑢, 𝑣1〉2 + 〈𝑢, 𝑣2〉2 =
1

4
+

1

4
=

1

2
, 

sementara ruas kanannya sama dengan  

∥ 𝑢 ∥2 (∥ 𝑣1 ∥2∥ 𝑣2 ∥2− 〈𝑣1, 𝑣2〉2) =
3

8
. 

Contoh sederhana ini memperlihatkan bahwa ketaksamaan (4.2) salah sekalipun dalam 

kasus {𝑢1, … , 𝑢𝑝} ortonormal dan {𝑣1, … , 𝑣𝑞} ortogonal (yang tidak terlalu jauh dari 

kondisi ortonormal).  

Mengetahui adanya kesalahan pada rumus Risteski dan Trenčevski, pada tahun 2003-2004 
penelitian tentang sudut antara dua subruang dilakukan di FMIPA-ITB, dengan 

menggunakan konsep norm-𝑝 dan hasil kali dalam-𝑝 yang telah dikenal dengan baik 
sebelumnya. Sebagai hasil dari penelitian tersebut, diperoleh rumus sudut antara dua 

subruang yang merupakan revisi dari rumus (4.1). Selain itu diperoleh pula perumuman 

ketaksamaan Cauchy-Schwarz yang merupakan revisi dari ketaksamaan (4.2). Berbeda 

dengan pendekatan Risteski dan Trenčevski, ketaksamaan Cauchy-Schwarz diperoleh 

sebagai akibat dari rumus sudut antara dua subruang terkait, bukan sebaliknya [12].  



7 

 

5. Rumus Sudut Antara Dua Subruang - Bagian I 

Misalkan 𝑋 adalah ruang vektor yang dilengkapi dengan hasil kali dalam 〈 ∙ , ∙ 〉, yang 

akan menjadi ruang semesta pembahasan kita selanjutnya. Diberikan dua subruang dari 𝑋, 

sebutlah 𝑈 dan 𝑉, dengan dimensi 𝑝 dan 𝑞 berturut-turut, 1 ≤ 𝑝 ≤ 𝑞 ≤ dim(𝑋). Sebelum 

kita sampai pada rumus sudut antara 𝑈 dan 𝑉 secara umum, marilah kita tinjau terlebih 
dahulu dua kasus khusus, yaitu  

(a) dim(𝑈) = 1, dim(𝑉) = 𝑞 sembarang;  

(b) dim(𝑈) = dim(𝑉) = 𝑝 ≥ 2, dim(𝑈 ∩ 𝑉) = 𝑝 − 1.  

Dalam kasus (a), sudut 𝜃 antara 𝑈 dan 𝑉 didefinisikan dengan rumus  

 cos2𝜃 =
〈𝑢, 𝑢𝑉〉2

∥ 𝑢 ∥2∥ 𝑢𝑉 ∥2
 (5.1) 

dengan 𝑢𝑉 menyatakan vektor proyeksi (ortogonal) dari 𝑢 pada 𝑉, dan ∥ ⋅ ∥ ∶=  〈 ∙ , ∙ 〉1/2 

menyatakan norm pada 𝑋 (yakni, ∥ 𝑣 ∥ menyatakan panjang vektor 𝑣). (Ada dua nilai 𝜃 

yang memenuhi persamaan di atas, tetapi kita akan mengambil nilai 𝜃 ∈ [0,
𝜋

2
].)  

Dalam kasus (b), misalkan 𝑈 = span{𝑢, 𝑤2, … , 𝑤𝑝} dan 𝑉 = span{𝑣, 𝑤2, … , 𝑤𝑝}, dengan 

𝑝 ≥ 2. Misalkan 𝑊 ∶= 𝑈 ∩ 𝑉 = span{𝑤2, … , 𝑤𝑝}. Sudut 𝜃 antara 𝑈 dan 𝑉 dalam hal ini 

didefinisikan dengan rumus  

 cos2𝜃 =
〈𝑢𝑊

⊥ , 𝑣𝑊
⊥ 〉2

∥ 𝑢𝑊
⊥ ∥2∥ 𝑣𝑊

⊥ ∥2
 (5.2) 

dengan 𝑢𝑊
⊥  dan 𝑣𝑊

⊥  menyatakan vektor komplemen ortogonal dari 𝑢 dan 𝑣, berturut-turut, 

pada 𝑊 (lihat ilustrasi di bawah ini). 

 

 
 

Gambar 3. Sudut Antara Dua Subruang yang Beririsan 

 

Perhatikan bahwa ada kesamaan di antara kedua kasus di atas. Dalam kasus (a), kita dapat 

menuliskan 𝑢 = 𝑢𝑉 + 𝑢𝑉
⊥ dengan 𝑢𝑉

⊥ adalah vektor komplemen ortogonal dari 𝑢 pada 𝑉. 
Dalam hal ini, rumus (5.1) menjadi  

cos2𝜃 =
∥ 𝑢𝑉 ∥2

∥ 𝑢 ∥2
, 

yang memperlihatkan bahwa nilai cos 𝜃 sama dengan rasio antara panjang vektor proyeksi 

𝑢 pada 𝑉 dan panjang vektor 𝑢. Serupa dengan itu, dalam kasus (b), kita juga dapat 

memeriksa bahwa nilai cos 𝜃 sama dengan rasio antara volume paralelpipedium 

berdimensi 𝑝 yang direntang oleh vektor-vektor proyeksi 𝑢, 𝑤2, … , 𝑤𝑝 pada 𝑉 dan volume 
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paralelpipedium berdimensi 𝑝 yang direntang oleh vektor-vektor 𝑢, 𝑤2, … , 𝑤𝑝. (Untuk 𝑝 =

2, paralelpipedium berdimensi 2 adalah jajar genjang.)  

Berdasarkan pengamatan di atas, kita dapat mendefinisikan sudut antara subruang 𝑈: =
span{𝑢1, … , 𝑢𝑝} dan subruang 𝑉: = span{𝑣1, … , 𝑣𝑞}, dengan 𝑝 ≤ 𝑞 sedemikian sehingga 

nilai cosinus-nya sama dengan rasio antara volume paralelpipedium berdimensi 𝑝 yang 

direntang oleh vektor-vektor proyeksi 𝑢1, … , 𝑢𝑝 pada 𝑉 dan paralelpipedium berdimensi 𝑝 

yang direntang oleh vektor-vektor 𝑢1, … , 𝑢𝑝. Menggunakan notasi norm-𝑝 biasa, volume 

paralelpipedium berdimensi 𝑝 yang direntang oleh vektor-vektor 𝑢1, … , 𝑢𝑝 dituliskan 

sebagai ∥ 𝑢1, … , 𝑢𝑝 ∥. Sudut 𝜃 antara subruang 𝑈 = span{𝑢1, … , 𝑢𝑝} dan subruang 𝑉 =

span{𝑣1, … , 𝑣𝑞} dari 𝑋 (dengan 𝑝 ≤ 𝑞) dalam hal ini diberikan oleh rumus  

 cos2𝜃 ∶=
∥ proj𝑉𝑢1, … , proj𝑉𝑢𝑝 ∥2

∥ 𝑢1, … , 𝑢𝑝 ∥2
, (5.3) 

dengan proj𝑉𝑢𝑖 menyatakan vektor proyeksi dari 𝑢𝑖 pada 𝑉. Jelas bahwa rasio ini 

merupakan suatu bilangan di interval [0,1]. Lebih jauh, kita dapat membuktikan bahwa 

nilai rasio tersebut invarian atau tidak berubah terhadap perubahan basis untuk 𝑈 dan 𝑉, 
sehingga kita mempunyai definisi yang ajek untuk sudut antara dua subruang. 

Proposisi. Rasio di ruas kanan (5.3) merupakan suatu bilangan di interval [0,1] dan tidak 

tergantung pada pemilihan basis untuk 𝑈 dan 𝑉.  

Bukti. Pertama catat bahwa vektor proyeksi dari 𝑢𝑖 pada 𝑉 tidak tergantung pada 

pemilihan basis untuk 𝑉. Selanjutnya, karena operator proyeksi merupakan transformasi 

linear, rasio di ruas kanan (5.3) invarian terhadap perubahan basis untuk 𝑈. Persisnya, 

nilai rasio tersebut tidak berubah apabila kita (a) menukar 𝑢𝑖 dan 𝑢𝑗, (b) mengganti 𝑢𝑖 

dengan 𝑢𝑖 + 𝛼𝑢𝑗, atau (c) mengganti 𝑢𝑖 dengan 𝛼𝑢𝑖 untuk suatu 𝛼 ≠ 0.  

Kedua, dengan mengasumsikan bahwa himpunan {𝑢1, … , 𝑢𝑝} ortonormal, kita mempunyai 

∥ 𝑢1, … , 𝑢𝑝 ∥ = 1 dan ∥ proj𝑉𝑢1, … , proj𝑉𝑢𝑝 ∥ ≤ 1 sebab ∥ proj𝑉𝑢𝑖 ∥ ≤ ∥ 𝑢𝑖 ∥= 1 untuk 

setiap 𝑖 = 1, … , 𝑝. (Volume paralelpipedium yang panjang rusuk-rusuknya lebih kecil 
daripada atau sama dengan 1 pasti lebih kecil daripada atau sama dengan 1.) Jadi, nilai 

rasio tersebut merupakan suatu bilangan di interval [0,1].  

 

6. Rumus Sudut Antara Dua Subruang - Bagian II 

Untuk mendalami rumus sudut antara dua subruang lebih lanjut, kita perlu berkenalan 

lebih akrab dengan konsep ruang hasil kali dalam-𝑝 dan ruang norm-𝑝 [10,11]. Misalkan 𝑋 

adalah ruang vektor yang dilengkapi dengan hasil kali dalam 〈 ⋅ , ∙ 〉. Fungsi atau pemetaan 
⟨ ⋅ , ⋅ | ⋅ , … , ⋅ ⟩ pada 𝑋𝑝+1 yang dinyatakan dengan rumus  

 

⟨𝑥0, 𝑥1|𝑥2, … , 𝑥𝑝⟩ ∶= ||

〈𝑥0, 𝑥1〉 〈𝑥0, 𝑥2〉 … 〈𝑥0, 𝑥𝑝〉

〈𝑥2, 𝑥1〉 〈𝑥2, 𝑥2〉 … 〈𝑥2, 𝑥𝑝〉

⋮ ⋮ ⋱ ⋮
〈𝑥𝑝, 𝑥1〉 〈𝑥𝑝, 𝑥2〉 … 〈𝑥𝑝, 𝑥𝑝〉

|| 

 

disebut sebagai hasil kali dalam-𝑝 pada 𝑋, sementara pemetaan ∥ 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑝 ∥ ∶=

⟨𝑥1, 𝑥1|𝑥2, … , 𝑥𝑝⟩
1/2

 pada 𝑋𝑝 disebut sebagai norm-𝑝 yang diinduksi oleh ⟨ ⋅ , ⋅ | ⋅ , … , ⋅ ⟩ 
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pada 𝑋. Nilai ∥ 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑝 ∥2 dalam hal ini sama dengan determinan Gram yang terkait 

dengan vektor-vektor 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑝 [9], yakni ∥ 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑝 ∥2 = det [ 〈𝑥𝑖 , 𝑥𝑗〉]. Secara 

geometri, ‖𝑥1, … , 𝑥𝑝‖ menyatakan volume paralelpipedium berdimensi 𝑝 yang direntang 

oleh 𝑥1, … , 𝑥𝑝.  

Beberapa sifat mendasar hasil kali dalam-𝑝 adalah bahwa ia bersifat bilinear dan komutatif 
untuk dua variabel pertama (karena itu dua variabel pertama dipisahkan dari variabel 

lainnya dengan tanda | bukannya dengan tanda koma). Selain itu, ⟨𝑥0, 𝑥1|𝑥2, … , 𝑥𝑝⟩  =

 ⟨𝑥0, 𝑥1|𝑥𝑖2
, … , 𝑥𝑖𝑝

⟩ untuk sembarang permutasi {𝑖2, … , 𝑖𝑝} dari {2, … , 𝑝}. Lebih jauh, 

dengan menggunakan sifat determinan Gram, kita mempunyai ‖𝑥1, … , 𝑥𝑝‖ ≥ 0 dan 

‖𝑥1, … , 𝑥𝑝‖ = 0 jika dan hanya jika 𝑥1, … , 𝑥𝑝 bergantung linear. Seperti halnya untuk 

hasil kali dalam, terdapat ketaksamaan Cauchy-Schwarz untuk hasil kali dalam-𝑝:  

⟨𝑥0, 𝑥1|𝑥2, … , 𝑥𝑝⟩
2

≤∥ 𝑥0, 𝑥2, … , 𝑥𝑝 ∥2∥ 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑝 ∥2 

untuk setiap 𝑥0, 𝑥1, … , 𝑥𝑝. Selain itu, berlaku pula ketaksamaan Hadamard:  

∥ 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑝 ∥ ≤ ∥ 𝑥1 ∥∥ 𝑥2 ∥ ⋯ ∥ 𝑥𝑝 ∥ 

untuk setiap 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑝. (Secara geometri, ketaksamaan Hadamard menyatakan bahwa 

volume paralelpipedium berdimensi-𝑝 takkan lebih besar daripada hasil kali panjang 

rusuk-rusuknya.)  

Selanjutnya perhatikan bahwa 〈𝑥0, 𝑥1 + 𝑥1
′|𝑥2, … , 𝑥𝑝〉 = 〈𝑥0, 𝑥1|𝑥2, … , 𝑥𝑝〉 untuk 

sembarang kombinasi linear 𝑥1
′ dari 𝑥2, … , 𝑥𝑝. Jadi, misalnya, untuk 𝑖 = 0 dan 1, kita 

dapat menuliskan 𝑥𝑖 = 𝑥𝑖
∗ + 𝑥𝑖

⊥, dengan 𝑥𝑖
∗ menyatakan vektor proyeksi dari 𝑥𝑖 pada 

span{𝑥2, … , 𝑥𝑝} dan 𝑥𝑖
⊥ adalah vektor komplemen ortogonalnya, untuk mendapatkan  

〈𝑥0, 𝑥1|𝑥2, … , 𝑥𝑝〉 = 〈𝑥0
⊥, 𝑥1

⊥|𝑥2, … , 𝑥𝑝〉 = 〈𝑥0
⊥, 𝑥1

⊥〉 ∥ 𝑥2, … , 𝑥𝑝 ∥2. 

(Di sini, ∥ 𝑥2, … , 𝑥𝑝 ∥ menyatakan volume paralelpipedium berdimensi 𝑝 − 1 yang 

direntang oleh 𝑥2, … , 𝑥𝑝.) Fakta inilah yang berada di balik rumus (5.2) yang terkait 

dengan sudut antara dua subruang berdimensi 𝑝 yang beririsan pada suatu subruang 

berdimensi 𝑝 − 1.  

Menggunakan hasil kali dalam-𝑟 dan norm-𝑟, kita juga dapat memperoleh rumus untuk 

vektor proyeksi dari sembarang vektor 𝑥 pada subruang yang direntang oleh 𝑥1, … , 𝑥𝑟. 

Persisnya, misalkan 𝑥∗ = ∑ 𝛼𝑘
𝑟
𝑘=1 𝑥𝑘  adalah vektor proyeksi dari 𝑥 pada span{𝑥1, … , 𝑥𝑟}. 

Dengan menghitung hasil kali dalam dari 𝑥∗ dan 𝑥𝑙 untuk 𝑙 = 1, … , 𝑟, kita peroleh sistem 
persamaan linear:  

∑ 𝛼𝑘

𝑟

𝑘=1

〈𝑥𝑘 , 𝑥𝑙〉 = 〈𝑥∗, 𝑥𝑙〉 = 〈𝑥, 𝑥𝑙〉,  𝑙 = 1, … , 𝑟. 

Dengan Aturan Cramer, sifat-sifat hasil kali dalam dan determinan, kita dapatkan  

𝛼𝑘 =
〈𝑥, 𝑥𝑘|𝑥𝑖2(𝑘), … , 𝑥𝑖𝑟(𝑘)〉

∥ 𝑥1, 𝑥2 … , 𝑥𝑟 ∥2
 

dengan {𝑖2(𝑘), … , 𝑖𝑟(𝑘)} = {1,2, … , 𝑟} ∖ {𝑘}, 𝑘 = 1,2, … , 𝑟.  

Hasil di atas memungkinkan kita menyatakan rumus sudut antara subruang 𝑈 yang 

direntang oleh {𝑢1, … , 𝑢𝑝} dan subruang 𝑉 yang direntang oleh {𝑣1, … , 𝑣𝑞}, dengan 𝑝 ≤ 𝑞, 

dalam bentuk yang lebih eksplisit. Persisnya, untuk 𝑖 = 1, … , 𝑝, vektor proyeksi dari 𝑢𝑖 

pada 𝑉 dapat dituliskan sebagai  
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proj𝑉𝑢𝑖 = ∑ 𝛼𝑖𝑘

𝑞

𝑘=1

𝑣𝑘 

dengan  

𝛼𝑖𝑘 =
〈𝑢𝑖 , 𝑣𝑘|𝑣𝑖2(𝑘), … , 𝑣𝑖𝑞(𝑘)〉

∥ 𝑣1, 𝑣2, … , 𝑣𝑞 ∥2
 

dengan {𝑖2(𝑘), … , 𝑖𝑞(𝑘)} = {1,2, … , 𝑞} ∖ {𝑘}, 𝑘 = 1, 2, … , 𝑞. Selanjutnya perhatikan 

bahwa  

〈proj𝑉𝑢𝑖 , proj𝑉𝑢𝑗〉 = 〈𝑢𝑖 , proj𝑉𝑢𝑗〉 = ∑ 𝛼𝑗𝑘

𝑞

𝑘=1

〈𝑢𝑖 , 𝑣𝑘〉 

untuk 𝑖, 𝑗 = 1, … , 𝑝. Karena itu kita peroleh  

∥ proj𝑉𝑢1, … , proj𝑉𝑢𝑝 ∥2 =

|

|
∑ 𝛼1𝑘

𝑞

𝑘=1

〈𝑢1, 𝑣𝑘〉 … ∑ 𝛼𝑝𝑘

𝑞

𝑘=1

〈𝑢1, 𝑣𝑘〉

⋮ ⋱ ⋮

∑ 𝛼1𝑘

𝑞

𝑘=1

〈𝑢𝑝, 𝑣𝑘〉 … ∑ 𝛼𝑝𝑘

𝑞

𝑘=1

〈𝑢𝑝, 𝑣𝑘〉
|

|

 =
𝑑𝑒𝑡 ( 𝑀�̃�𝑇)

∥ 𝑣1, … , 𝑣𝑞 ∥2𝑝
  

dengan  

 𝑀: = [〈𝑢𝑖 , 𝑣𝑘〉] dan �̃�: = [〈𝑢𝑖 , 𝑣𝑘|𝑣𝑖2(𝑘), … , 𝑣𝑖𝑞(𝑘)〉] (6.1) 

dan 𝑖2(𝑘), … , 𝑖𝑞(𝑘) seperti di atas. (Catat bahwa 𝑀 dan �̃� merupakan matriks berukuran 

𝑝 × 𝑞, sehingga 𝑀�̃�T berukuran 𝑝 × 𝑝.) Dengan demikian rumus (5.3) untuk cosinus 

sudut antara 𝑈 dan 𝑉 dapat dituliskan sebagai  

 cos2 𝜃 =
det ( 𝑀�̃�𝑇)

det [ 〈𝑢𝑖 , 𝑢𝑗〉] ⋅ det𝑝[ 〈𝑣𝑘, 𝑣𝑙〉]
. (6.2) 

Rumus ini merupakan koreksi terhadap rumus (4.1) dari Risteski dan Trenčevski, 
sebagaimana telah dipublikasikan di [12].  

Perhatikan jika {𝑣1, … , 𝑣𝑞} ortonormal, maka det [ 〈𝑣𝑘 , 𝑣𝑙〉] = 1 dan �̃� = 𝑀, sehingga 

rumus (6.2) dapat disederhanakan menjadi  

 cos2 𝜃 =
det ( 𝑀𝑀𝑇)

det [ 〈𝑢𝑖 , 𝑢𝑗〉]
. (6.3) 

Lebih jauh, jika {𝑢1, … , 𝑢𝑝} juga ortonormal, maka rumus (6.3) menjadi  

cos2 𝜃 = det ( 𝑀𝑀T). 

Khususnya, jika 𝑝 = 𝑞, maka det ( 𝑀𝑀T) = det 𝑀 ⋅ det 𝑀T = det2  𝑀, sehingga dari 

rumus terakhir kita peroleh cos 𝜃 = | det 𝑀 |. (Jadi, dalam kasus 𝑝 = 𝑞, kita dapat 
menghitung sudut antara dua subruang dengan terlebih dahulu melakukan proses 

ortonormalisasi pada kedua himpunan vektor terkait, lalu menghitung determinan matriks 

berisi hasil kali dalam vektor-vektor hasil ortonormalisasi.)  

Sebagai konsekuensi dari rumus (6.2), kita peroleh ketaksamaan Cauchy-Schwarz yang 

merupakan koreksi dari ketaksamaan (6.3), yaitu: 
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Proposisi. Untuk dua himpunan vektor sembarang {𝑢1, … , 𝑢𝑝} dan {𝑣1, … , 𝑣𝑞} di 𝑋 

dengan 𝑝 ≤ 𝑞, berlaku ketaksamaan  

det ( 𝑀�̃�T) ≤ det [ 〈𝑢𝑖 , 𝑢𝑗〉] ⋅ det𝑝[〈𝑣𝑘, 𝑣𝑙〉], 

dengan 𝑀 dan �̃� matriks 𝑝 × 𝑞 pada persamaan (6.1). Lebih jauh, kesamaan berlaku jika 

dan hanya jika subruang yang direntang oleh {𝑢1, … , 𝑢𝑝} termuat dalam subruang yang 

direntang oleh {𝑣1, … , 𝑣𝑞}.  

 

7. Potensi Aplikasi 

Terkait dengan rumus sudut antara dua subruang (di ruang hasil kali dalam), terdapat 

beberapa potensi aplikasi yang dapat dikemukakan di sini. Aplikasi pertama, sebagaimana 

telah disinggung di bagian depan, adalah dalam bidang statistika.  

Lihat kembali Tabel 1 tentang aktivitas anak-anak di keluarga Pak Urip dan Pak Vicky. 

Sekilas tampak bahwa aktivitas anak-anak di kedua keluarga tersebut mirip, tetapi 

pertanyaannya adalah: seberapa mirip? Di sini, kita berhadapan dengan dua subruang dari 

ruang berdimensi 4, yaitu 𝑈 ∶= span{(4,3,2,1), (3,4,2,1)} dan 𝑉 ∶= span{(4,3,1,2), 
(2,4,2,2)}. Walau sederhana, kita tidak dapat menggambar empat vektor yang bebas linear 
(di ruang berdimensi 4), sehingga kita tidak dapat membayangkan seberapa besar sudut 

antara 𝑈 dan 𝑉; karena itu kita perlu bersandar pada rumus sudut antara dua subruang yang 

telah kita periksa keajekannya. Untuk contoh ini kita peroleh nilai cosinus sudut antara 𝑈 

dan 𝑉 sama dengan 0,853. Dengan demikian, sudut antara 𝑈 dan 𝑉 adalah 31, 5∘, yang 

relatif kecil (lebih lecil daripada 45∘). Dengan sudut sebesar ini, kita dapat mengatakan 

bahwa aktivitas anak-anak di kedua keluarga tersebut mirip.  

Hasil yang berbeda akan kita peroleh bila kita bandingkan aktivitas kedua anak di 

Keluarga Pak Urip dengan aktivitas kedua anak di keluarga Pak Wijaya, yang datanya 

diberikan dalam tabel di bawah ini.  

 
Tabel 2. Data Aktivitas Anak 

 

 
 

Nilai cosinus sudut antara subruang 𝑈 ∶= span{(4,3,2,1), (3,4,2,1)} dan subruang 𝑊 ∶=
span{(1,2,3,4), (2,1,4,3)} sama dengan 0,507. Dengan demikian, sudut antara 𝑈 dan 𝑊 

adalah 59, 5∘. Dengan sudut yang lebih besar daripada 45∘, kita akan mengatakan bahwa 
aktivitas kedua anak di Keluarga Pak Urip berbeda dengan aktivitas kedua anak di 

Keluarga Pak Wijaya. 

Aplikasi lebih lanjut dalam statistika perlu dijajagi oleh para statistikawan. Aplikasi 

lainnya dari rumus sudut antara dua subruang dapat ditemukan dalam bidang matematika 

lainnya, khususnya dalam bidang teori kontrol [13,23]. Aplikasi dalam bidang fisika dapat 
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ditemukan di [2,5], sementara aplikasi dalam bidang biokimia dapat ditemukan di [6,7]. 

Area aplikasi yang lebih menjanjikan adalah dalam bidang grafika komputer (yang terkait 

dengan pemrosesan citra), seperti dapat dipelajari di [4,14,15,18,19,22]. Selain itu, aplikasi 

dalam bidang teknik elektro, khususnya vehicular technology, dapat ditemukan di 

[20,21,27]. 

Akhir kata, dalam sepakbola, ada penjaga gawang, pemain belakang, pemain tengah, dan 

pemain depan atau penyerang. Dalam matematika, menemukan rumus adalah pekerjaan 

pemain belakang. Setelah sebuah rumus ditemukan, ‘bola’ pun bergulir ke lapangan 

tengah, dan selanjutnya pemain tengah dan pemain depan lah yang diharapkan mengutak-

atik ‘bola’ tersebut, sebelum akhirnya mencetak ‘gol’. Terkait dengan rumus sudut antara 

dua subruang yang dibahas di sini, beberapa peneliti asing telah memanfaatkannya untuk 

berbagai keperluan, sebagaimana dirujuk di atas. Ke depan kita berharap para peneliti asal 

Indonesia yang ‘bermain di lapangan tengah dan depan’ dapat pula memanfaatkan hasil-

hasil penelitian dari para ‘pemain belakang’, yang berkiprah dalam bidang ilmu dasar. 

Sebaliknya, tentunya, para peneliti dalam bidang ilmu dasar juga siap mengumpan hasil-

hasil penelitian yang ditunggu oleh peneliti dalam bidang ilmu terapan, sekiranya memang 

diperlukan. Dengan bersinergi, niscaya kita dapat membuahkan ‘gol’ indah yang kita 

rindukan.  
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