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PERTEMUAN 4 
 
Nama Mata Kuliah : Matematika Diskrit (3 SKS) Nama Dosen Pengampu : Dr. Suparman 

E-mail : matdis@netcourrier.com HP : 081328201198 

 
Judul Pokok Bahasan : 4. Relasi dan Fungsi 

4.1. Relasi 

4.2. Fungsi 

Tujuan Pembelajaran : a) Mengerti apa yang dimaksud dengan relasi dari satu himpunan ke 

himpunan yang lain dan mengetahui bagaimana cara menuliskannya 

baik sebagai himpunan, tabel, dan matriks relasi. 

b) Dapat menuliskan relasi pada suatu himpunan dengan 

menggambarkan digraf-nya. 

c) Dapat menentukan daerah asal dan daerah hasil suatu relasi. 

d) Mengerti apa yang dimaksud dengan fungsi dan mengetahui 

hubungan antara relasi dengan fungsi. 

e) Mengerti apa yang dimaksud dengan deret dan untai. 

 

4. Relasi dan Fungsi 

4.1 Relasi 

 

Definisi 4.1 : Relasi 

Relasi (binair) R dari himpunan X ke himpunan Y adalah sebuah subhimpunan dari hasil kali 

Cartesius X × Y. Jika (x,y) R, kita tuliskan x R y dan kita katakan bahwa x dikaitkan dengan 

y. Dalam hal X = Y kita sebut R sebuah relasi pada X. 

 

Catatan : 

 Himpunan R)y,x(Xx  untuk beberapa Yy  disebut daerah asal (domain) dari R.  

 Himpunan R)y,x(Yy  untuk beberapa Xx  disebut daerah hasil (range) dari R. 

 

Contoh 4.1: 
Jika kita misalkan  

X = {2, 3, 4} dan Y = {3, 4, 5, 6, 7} 

Jika kita definisikan relasi R dari X ke Y dengan 

 (x,y) R jika x membagi y (tanpa sisa) 

tuliskan relasi R sebagai himpunan, tabel dan matriks relasi. 

 

Penyelesaian : 

Jika relasi R kita tulis sebagai himpunan, kita peroleh 

R = {(2,4), (2,6), (3,3), (3,6), (4,4)} 

Sedangkan jika relasi R kita tulis sebagai tabel menjadi 

X Y 

2 4 

2 6 

3 3 

3 6 

4 4 
 

Tabel 4.1 
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Dan untuk menulis relasi R sebagai matriks relasi, kita menandai baris-baris dengan unsur 

dari X (dalam beberapa urutan tertentu) dan kita menandai kolom-kolom dengan unsur-unsur 

dari Y (dalam beberapa urutan tertentu). Selanjutnya kita tetapkan masukan pada baris x dan 

kolom y adalah 1 jika xRy dan 0 jika tidak.  

 76543  

4

3

2  
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01010  

 

Cara penyajian relasi R dengan matriks relasi bisa digunakan komputer untuk menganalisis 

relasi. 

 

Contoh 4.2 : 
Tentukan daerah asal dan daerah hasil dari relasi R pada Contoh 4.1. 

 

Penyelesaian : 

Daerah asalnya adalah himpunan {2, 3, 4} dan daerah hasilnya adalah {3, 4, 6}. 

 

Untuk relasi R pada X, selain dapat ditulis sebagai himpunan dan tabel, terdapat cara lain 

untuk menuliskannya yaitu dengan menggambarkan digraf-nya. Untuk menggambar digraf 

dari sebuah relasi R pada sebuah himpunan X, pertama-tama kita gambar titik-titik atau 

ujung-ujung (vertices) untuk menyatakan anggota-anggota dari X. Selanjutnya, jika anggota 

(x,y) berada dalam relasi, kita gambar suatu panah yang disebut rusuk berarah (directed 

edge) untuk mewakili anggota relasi R. Rusuk berarah dari x ke x (dirinya sendiri) disebut 

loop. 

 

Contoh 4.3 : 

Misalkan R adalah relasi pada X = {1, 2, 3, 4} yang didefinisikan oleh (x,y) R jika yx  

dengan x,y  X. Tuliskan relasi R sebagai himpunan dan digraf. 

 

Penyelesaian : 

Jika relasi R kita tulis sebagai himpunan, kita peroleh 

R = {(1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (2,2), (2,3), (2,4), (3,3), (3,4), (4,4)} 

Sedangkan jika relasi R kita tulis sebagai digraf menjadi 

 
Gambar 4.1 

 

Misalkan R adalah relasi pada himpunan X, maka : 

 Relasi R disebut refleksif jika untuk setiap x  X, (x,x)  R 

 Relasi R disebut simetris jika untuk semua x,y  X, jika (x,y)  R, maka (y,x)  R. 

1 
2 

3 
4 
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 Relasi R disebut antisimetris jika untuk semua x,y  X, jika (x,y)  R dan yx , maka 

(y,x)  R. 

 Relasi R disebut transitif jika untuk setiap x,y,z  X, jika (x,y) dan (y,z)  R maka (x,z) 

 R. 

 Relasi R pada himpunan X disebut urutan parsial (parsial orders) jika R refleksif, 

antisimetris, dan transitif. 

 

Catatan : 

Antisimetris tidak sama dengan tidak simetris 

 

Contoh 4.4 : 
Misalkan R adalah relasi pada X = {a, b, c, d} yang diberikan oleh 

R = {(a,a), (b,c), (c,b), (d,d)} 

Tentukan apakah relasi R adalah refleksif, simetris, antisimetris, dan transitif. 

 

Penyelesaian : 

Relasi R tidak refleksif karena tidak benar bahwa setiap x  X, (x,x)  R, sebagai contoh b  

X, tetapi (b,b)  R 

Relasi R simetris karena untuk setiap x,y  X jika (x,y) R, maka (y,x)  R. 

Relasi R tidak antisimetris karena tidak benar bahwa untuk semua x,y  X, jika (x,y)  R dan 

yx , maka (y,x)  R, sebagai contoh (b,c)  R dan ba , tetapi (c,b)  R. 

Relasi R tidak transitif karena tidak benar bahwa x,y,z  X, jika (x,y) dan (y,z)  R maka 

(x,z)  R, sebagai contoh (b,c)  R, (c,b)  R, tetapi (b,b)  R. 

 

Contoh 4.5 : 
Tentukan apakah relasi R pada Contoh 4.3 adalah refleksif, simetris, dan antisimetris. 

 

Penyelesaian : 

Relasi R refleksif karena setiap x  X, (x,x)  R. 

Relasi R tidak simetris karena tidak benar bahwa untuk setiap x,y  X jika (x,y) R, maka 

(y,x)  R, sebagai contoh (2,3)  R tetapi (3,2)  R. 

Relasi R antisimetris karena untuk semua x,y  X, jika (x,y)  R dan yx , maka (y,x)  R. 

 

Urutan Parsial (Parsial Orders) 

 

Relasi R pada himpunan X disebut urutan parsial jika R refeksif, antisimetris, dan transitif. 

Jika R sebuah urutan parsial pada himpunan X, notasi  kadang-kadang digunakan untuk 

menunjukkan bahwa  (x,y)  R 

 

Andaikan bahwa R adalah sebuah urutan pada himpunan X. Jika x,y  X dan x  y atau y  

x, kita katakana bahwa x dan y terbandingkan (comparable). Jika setiap pasangan anggota 

di X terbandingkan, kita sebut R urutan total (total orders).   

 

Invers 

Misalkan R adalah relasi dari X ke Y. Invers dari R, dinotasikan R
-1

, adalah relasi dari Y ke X 

yang didefinisikan oleh 

R)y,x()x,y(R 1  
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Komposisi 

Misalkan R1 adalah relasi dari X ke Y dan R2 adalah relasi dari Y ke Z. Komposisi dari R1 

dan R2, dinotasikan 
12 RR  , adalah relasi dari X ke Z yang didefinisikan oleh 

12 RR 
21 R)z,y(danR)y,x()z,x( Yybeberapauntuk  

 

Relasi Keekuivalenan 

 

Suatu relasi yang refleksif, simetris, dan transitif pada himpunan X disebut relasi 

keekuivalenan pada X (equivalence relation on X). 

 

Latihan Soal 

 
4.1 Tuliskan relasi yang diberikan sebagai sebuah tabel. 

a. R = {(a,6), (b,2), (a,1), (c,1)} 

b. Relasi pada {1, 2, 3, 4}, didefinisikan oleh (x,y)  R jika x
2

y.  

 
4.2 Gambarlah digraph dari relasi yang diberikan. 

a. Relasi R = {(1,2), (2,1), (3,3), (1,1), (2,2)} pada X = {1,2,3} 

b. Relasi R = {(1,2), (2,3), (3,4), (4,1)} pada X = {1,2,3,4} 

 
4.3 Carilah matriks dari relasi R dari X ke Y terhadap urutan yang diberikan. 

a. R = {(1,a), (2,b), (2,c), (3,d), (3,c}, urutan  dari X : 1, 2, 3, urutan dari Y : a,b,c,d 

b. R = {(x,a), (x,c), (y,a), (y,b), (z,d}, urutan  dari X : x, y, z, urutan dari Y : a,b,c,d 

 
4.4 Tentukan apakah setiap relasi yang didefinisikan pada himpunan bilangan bulat positif 

adalah refleksif, simetris, antisimetris, dan transitif. 

a. (x,y)  R jika x = y
2
 

b. (x,y)  R jika x = y 

 
4.5 Misalkan R adalah relasi pada X = {6, 7, 8, 9, 10} yang didefinisikan oleh : 

(x,y)  R jika x  y
2
 untuk setiap x,y  X 

Tulislah relasi di atas sebagai : 

a. Himpunan 

b. Matriks relasi 

c. Graf. 

 
4.6 Mengacu pada Soal 4.5, tentukan apakah relasi R 

a. Refleksif 

b. Simetris 

c. Transitif 

 

4.2 Fungsi 
 

Fungsi (function) adalah jenis khusus dari relasi. Fungsi f dari X ke Y adalah relasi dari X ke 

Y yang mempunyai sifat : 

1. Domain dari f adalah X. 

2. Jika (x,y), (x,y’)  f, maka y = y’. 

Fungsi dari X ke Y kadang-kadang dinotasikan f : X Y. 
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Contoh 4.6 : 

Tentukan apakah relasi dari f = {(1,a), (2,b), (3,a)} dari X = {1, 2, 3}ke Y = {a, b, c} 

merupakan fungsi atau bukan. 

 

Penyelesaian : 

Relasi f merupakan fungsi karena domain dari f adalah {1, 2, 3} sama dengan X dan untuk 

setiap x  X, terdapat tepat satu y Y dengan (x,y)  f. 

 

Jika diberikan fungsi f dari X ke Y, berdasarkan definisi di atas, untuk setiap anggota x dari 

domain X, terdapat tepat satu y Y dengan (x,y) f. Nilai unik y ini dinotasikan f(x). Dengan 

kata lain, y = f(x) merupakan cara lain untuk menulis (x,y) f. Sebagai contoh, fungsi f pada 

Contoh 4.6, bias kita tuliskan sebagai f(1) = a, f(2) = b, f(3) = a. 

 

Operator Modulus 

Jika x bilangan bulat tak negatif dan y bilangan bulat positif, kita mendefinisikan x mod y 

sebagai sisa jika x dibagi y, sebagai contoh 6 mod 2 = 0, 8 mod 12 = 8, 6 mod 1 = 0.  

 

Catatan :  

 xyxymodx  

 x0modx  

 Jika x < y maka x mod y = x. 

 

Contoh 4.7 : International Standard Book Number (ISBN) 

ISBN adalah sebuah kode dari 10 karakter yang dipisahkan oleh garis seperti misalnya 0-

8065-0959-7. ISBN terdiri atas empat bagian; kode kelompok, kode penerbit, kode yang 

menerangkan secara unik buku yang diterbitkan oleh penerbit tertentu, dan karakter uji. 

Karakter uji digunakan untuk memvalidasi ISBN. 

Untuk ISBN 0-8065-0959-7, kode kelompoknya 0, yang menunjukkan buku yang diterbitkan 

dari Negara berbahasa Inggris. Kode penerbit 8065 menunjukkan buku yang diterbitkan oleh 

Citadel Press. Kode 0959 menunjukkan secara unik salah satu buku yang diterbitkan Citadel 

Press. Karakter uji adalah s mod 11, untuk s adalah jumlah dari digit pertama ditambah dua 

kali digit kedua ditambah tiga kali digit ketiga, …., ditambah sembilan kali digit kesembilan. 

 

Jelaskan karakter uji untuk ISBN 0-8065-0959-7. 

 

Penyelesaian : 

Untuk ISBN 0-8065-0959-7, maka  

s  = 0+2.8+3.0+4.6+5.5+6.0+7.9+8.5+9.9= 249 

Sehingga karakter ujinya adalah 249 mod 11 = 7. 

 

Contoh 4.8 : 

Hari apakah 365 setelah hari Rabu ? 

 

Penyelesaian : 

Karena 365 mod 7 = 1 maka 365 hari setelah hari Rabu adalah hari Kamis. 

 

Lantai (floor) dan atap (ceiling) dari bilangan real 
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Lantai dari x, dinotasikan x , adalah bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama 

dengan x. Atap dari x, dinotasikan x , adalah bilangan bulat terkecil yang lebih besar atau 

sama dengan x. Sebagai contoh 

 83,8 , 45,4 , 29,2 , 97,8  

101,9 , 25,1 , 39,2 , 113,11  

 

Contoh 4.9 : 

Misalkan biaya kirim paket di suatu kantor pos untuk benda yang beratnya tidak lebih dari 11 

kg adalah Rp 32 ribu untuk kg pertama atau pecahannya dan Rp 23 ribu untuk setiap kg 

tambahan dan pecahannya. Maka 

a. Tentukan besar biaya pengiriman sebagai fungsi dari berat benda yang dikirim. 

b. Gunakan hasil a untuk menghitung biaya pengiriman jika beratnya 3,7 kg. 

c. Sama dengan b, tetapi berat benda 2 kg. 

 

Penyelesaian : 

a. Misalkan w = berat benda yang dikirimkan dan P(w) = besar biaya pengiriman untuk 

benda dengan berat benda w kg, maka 1w2332)w(P , .11w0  

b. Bila w = 3,7 maka 17,32332)7,3(P  = 32+23.3 = 101 ribu rupiah. 

c. Bila w = 2 maka 122332)2(P  = 32+23.1 = 55 ribu rupiah. 

 

Beberapa istilah yang berkaitan dengan suatu fungsi adalah sebagai berikut : 

 Fungsi f dari X ke Y dikatakan berkorespondensi satu-satu (one-to-one) atau injektif 

(injective) jika untuk setiap y Y, terdapat paling banyak satu x X dengan f(x) = y. 

 Jika f adalah fungsi dari X ke Y dan daerah hasil dari f adalah Y, f dikatakan dipetakan 

pada (onto) Y (atau suatu fungsi pada atau suatu fungsi surjektif). 

 Sebuah fungsi yang baik satu-satu maupun pada disebut bijeksi (bijection). 

 Andaikan bahwa f adalah fungsi satu-satu dan pada dari X ke Y, maka invers dari f, 

dinotasikan f
-1

 adalah fungsi dari Y ke X 

f)y,x()x,y(f 1  

 Fungsi dari X×X ke dalam X disebut operator biner pada X. 

 Fungsi dari X ke dalam X disebut operator uner (unary operator) pada X. 

 

Karena fungsi merupakan jenis khusus dari relasi, kita dapat membentuk komposisi dari dua 

fungsi. Andaikan bahwa g adalah sebuah fungsi dari X ke Y dan f fungsi dari Y ke Z. Jika 

diberikan x X, kita bisa menerapkan g untuk menentukan anggota unik y = g(x) Y. 

Selanjutnya kita bisa menerapkan f untuk menentukan anggota unik z = f(y) =f(g(x))  Z. 

Fungsi yang dihasilkan dari X ke Z disebut komposisi dari f dengan g dan dinotasikan gf  . 

 

Deret dan Untai 

 

Deret merupakan jenis khusus dari fungsi. Deret adalah suatu fungsi yang domainnya berupa 

himpunan bilangan bulat positif. Deret dinotasikan dengan s atau{sn}. Kita sebut n sebagai 

indeks dari deret dan sn menyatakan anggota ke-n dari deret. Sebagai contoh, dalam deret 

{sn}: 

1s , 
2s , 

3s , … 

maka indeks dari deret tsb adalah 1, 2, 3, … dan anggota ketiga dari deret tsb adalah s3. 
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Contoh 4.10 : 

Untuk deret {Sn} 

2, 4, 6, …, 2n, … 

Carilah 

a. S1 

b. Sn 

c. 3

1i nS
 

 

Penyelesaian : 

a. S1 = 2 

b. Sn = 2n 

c. 
12642S

3

1i n

 

 

Contoh 4.11 : 

Untuk deret {Sn} yang didefinisikan oleh 

Sn = n
2
-1, n = 1,2, … 

Carilah 5 suku pertama dari deret tersebut. 

 

Penyelesaian : 

S1 = 0, S2 = 3, S3 = 8, S4 = 15, S5 = 24. 

 

Contoh 4.12 : 

Perusahaan taxi tertentu di Yogyakarta bertarif Rp 2500 untuk satu km pertama dan Rp 1000 

untuk setiap km berikutnya. Maka ongkos Cn dari perjalanan n km diberikan oleh 

Cn = 2000+1000(n-1) 

Carilah biaya jika jarak tempuhnya 5 km 

 

Penyelesaian : 

C5 = 2000+1000(5-1) = 6500 rupiah. 

 

Untai atas himpunan X adalah sebuah deret terhingga dari anggota-anggota X. Sebagai 

contoh, misalkan X = {a, b, c} dan misalkan  

1
 = b, 

2
 = a, 

3
 = a, 

4
=c 

maka kita dapatkan untai  atas X. Untai ini dituliskan sebagai  = baac. 

 

Karena untai merupakan deret, maka urutan diperhatikan. Contohnya, untai baac berbeda 

dengan untai acab. Pengulangan pada untai bias dinyatakan dengan superskrip. Sebagai 

contoh, untai bbaaac bias dituliskan sebagai b
2
a

3
c. Untai yang tidak mempunyai anggota 

disebut untai kosong (null string) dan dinotasikan dengan  . Kita misalkan X
*
 menyatakan 

himpunan semua untai atas X, termasuk untai kosong, dan kita misalkan X
+
 menyatakan 

himpunan semua uantai tak kosong atas X. Panjang untai  adalah jumlah unsur pada . 

Panjang  dinotasikan dengan . Jika =aabab dan =b
20

a
5
ba, maka =5 dan =39. 

 

Contoh 4.13 : 

Daftarkan semua untai dari X = {0,1} dengan panjang 2 
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Penyelesaian : 

01, 10, 00, 11 

 

Latihan Soal 

 
4.7 Tentukan apakah setiap relasi yang diberikan merupakan fungsi dari X = {1, 2, 3, 4} 

ke Y = {a, b, c, d}. 

a. {(1,a), (2,a), (3,c), (4,b)} 

b. {(1,c), (2,a), (3,b), (4, c), (2,d)} 

4.8 Jelaskan karakter uji untuk ISBN yang diberikan. 

a. 979-8901-79-7 

b. 979-8901-81-9 

c. 979-8901-80-0 
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