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ABSTRAK 

 

Ruang metrik merupakan suatu himpunan tak kosong yang memiliki 
fungsi jarak dengan beberapa sifat khusus. Fungsi jarak pada ruang metrik ini 
dapat mendefinisikan diameter himpunan, jarak dari titik ke himpunan, serta jarak 
dari himpunan ke himpunan. Tujuan dari skripsi ini adalah mencari hubungan 
antara diameter himpunan, jarak titik ke himpunan, dan jarak himpunan ke 
himpunan pada sebarang ruang metrik. Adapun metode yang digunakan dalam 
pembuktian permasalahan tersebut adalah metode analitik. Dengan metode 
tersebut diperoleh hasil sebagai berikut, untuk setiap       adalah ruang metrik 
sedemikian hingga jika   dan   adalah subset dari   dan     yang mana    , 
maka berlaku                                               
       , dan                              . Selain itu untuk     
     , dan    , maka                             dan |           
          |                                          .  

 
 
 
Kata kunci : ruang metrik, jarak, diameter, dan himpunan. 
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ABSTRACT 

 

Metric space is a non empty set which has a function of distance with 
some special properties. Function of distance in this metric space can define a set 
diameter, the distance from the point to the set, as well as the distance from the set 
to the set. The purpose of this thesis is to find the relationship between the 
diameter of the set, the distance from the point to the set and distance from the set 
to the set in any metric space. The method used in the proof of the case is the 
analytical method. Results obtained by such methods as follows, if         is a 
metric spaces,   and   are subsets of   ,     which    , then          
       ,                                      , and           
                   . Moreover, if           , and    , then 
                           and |                   |         
                           .  

 
 
 

Keywords  : metric space, distance, diameter, and the set. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Permasalahan 

   merupakan salah satu himpunan tak kosong dengan fungsi jarak   

yang lazim disebut bidang Euclidean dengan elemennya merupakan pasangan 

terurut      . Berdasarkan Kreyszig (1989),  untuk setiap        fungsi jarak 

  yang selalu bernilai tak negatif, didefinisikan sebagai  

       √                 . Secara geometri dapat direpresentasikan 

seperti pada Gambar 1.1 di bawah ini. 

 

 

 

Gambar 1.1 

Dari penjelasan di atas dapat pula ditentukan diameter dari suatu lingkaran 

        , yaitu dengan mengukur jarak maksimum dari titik   terhadap titik 

  yang terdapat pada keliling lingkaran.  

 

 

Gambar 1.2 
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Pada Gambar 1.2 dibuat sebuah ruas garis yang melalui titik   dan titik   yang 

didefinisikan sebagai ℓ         , maka dengan mensubsitusikan 

persamaan lingkaran ke persamaan garis ℓ  , sehingga diperoleh 

|  ̅̅ ̅̅ |         
         

  

                  
  

                 
 

    
              

  (   
  

    
)  

akibatnya diperoleh 

|  ̅̅ ̅̅ |   √   
  

    
  

Untuk mendapatkan jarak maksimum dari titik   terhadap titik   maka nilai 

    atau     , sehingga didapat 

|  ̅̅ ̅̅ |        

Jarak antar titik pada    tidak hanya dapat digunakan untuk menentukan 

berapa besar diameter pada lingkaran, tetapi juga dapat mengukur jarak antara 

suatu titik   terhadap garis ℓ yang dapat di lihat pada Gambar 1.3 di bawah ini. 
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Gambar 1.3 

Jarak titik   terhadap garis ℓ  adalah jarak terpendek dari titik   terhadap titik 

yang terdapat pada garis ℓ. Dengan memproyeksikan titik A ke garis ℓ maka 

diperoleh sebuah titik (misal B) sedemikian hingga ruas garis   ̅̅ ̅̅   ℓ, kemudian 

ambil titik C pada garis ℓ dengan     maka berdasarkan teorema Phitagoras 

dapat ditulis 

|  ̅̅ ̅̅ |  |  ̅̅ ̅̅ |  |  ̅̅ ̅̅ |   

Karena |  ̅̅ ̅̅ | |  ̅̅ ̅̅ |     |  ̅̅ ̅̅ | positif, maka 

|  ̅̅ ̅̅ |  |  ̅̅ ̅̅ |  

|  ̅̅ ̅̅ |  |  ̅̅ ̅̅ |  

Sehingga |  ̅̅ ̅̅ | merupakan jarak titik   terhadap garis  ℓ. 

Selanjutnya dapat pula ditentukan jarak dari dua buah lingkaran dengan 

mencari jarak minimum antar titik pada kedua lingkaran tersebut. Misalkan 

terdapat dua buah lingkaran yaitu lingkaran   dan lingkaran  , maka dapat 

y 

x 

𝐵 

𝐴 ℓ  𝑦  𝑚𝑥  𝑐 

𝐶 
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ditentukan jarak dari kedua lingkaran tersebut dengan membuat garis singgung ℓ  

yang menyinggung titik   dan membuat garis singgung ℓ  yang menyinggung 

titik   seperti pada Gambar 1.4.  

 

 

 

 

Gambar 1.4 

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, jarak titik   dan titik   bernilai minimum 

jika garis ℓ    ℓ  dan garis ℓ    ℓ . Jadi, pada kondisi di atas |  ̅̅ ̅̅ | adalah 

jarak lingkaran   terhadap lingkaran  . 

Di sisi lain    juga merupakan salah satu ruang metrik dengan fungsi 

jarak   yang telah dijelaskan secara singkat pada pembahasan di atas. 

Berdasarkan ulasan tersebut, penyusun tertarik untuk mengkaji lebih lanjut 

tentang  diameter himpunan, jarak dari titik ke himpunan, dan jarak dari himpunan 

ke himpunan pada sebarang ruang metrik secara umum. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, 

permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah bagaimana hubungan 

y 

x 

𝐵 

𝐴 

𝐷 
𝐶 

ℓ  ℓ  

ℓ𝐶𝐷 
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diameter himpunan, jarak dari titik ke himpunan, dan jarak dari himpunan ke 

himpunan pada sebarang ruang metrik? 

 

1.3  Tujuan 

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin 

dicapai dalam penulisan ini adalah mendapatkan hubungan diameter himpunan, 

jarak dari titik ke himpunan, dan jarak dari himpunan ke himpunan pada sebarang 

ruang metrik. 

 

1.4  Manfaat 

Dalam tulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan maupun acuan 

dalam  memperoleh informasi tentang hubungan antara diameter himpunan, jarak 

dari titik ke himpunan, dan jarak dari himpunan ke himpunan pada sebarang ruang 

metrik secara umum. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Pada bab ini disajikan mengenai dasar-dasar teori yang terkait untuk 

pembahsan permasalahan yang disajikan pada BAB I.  

 

2.1 Beberapa Pengertian Dasar pada Garis Real 

Pada subbab ini disajikan tentang definisi batas atas, batas bawah, 

supremum, infimum, aksioma kelengkapan, dan sifat Archimedes.  

2.1.1 Batas Atas dan Batas Bawah 

Definisi 2.1 Misalkan   adalah subset tak kosong dari  . Himpunan   dikatakan 

terbatas di atas jika ada sebuah bilangan     sedemikian hingga     

untuk setiap    . Bilangan   yang memenuhi syarat tersebut di atas disebut 

batas atas dari  . 

Dengan cara yang sama, dapat pula didefinisikan batas bawah dari    

yaitu     yang memenuhi    , untuk setiap    , dan dalam hal ini    

disebut batas bawah dari  . 

(Bartle, 2000) 

2.1.2 Supremum dan Infimum 

Definisi 2.2 Misalkan   adalah subset tak kosong dari   dan   terbatas di atas, 

maka   dikatakan supremum (batas atas terkecil) dari   jika memenuhi 

kondisi : 

i.    adalah batas atas dari  , dan 
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ii. untuk setiap     mengakibatkan     bukan batas atas dari  . 

Contoh : 

1. Jika            , maka       . 

2. Jika          ℕ , maka       . 

Dengan cara yang sama dapat pula didefinisikan   sebagai infimum 

(batas bawah terbesar) dari   jika memenuhi kondisi : 

i.    adalah batas bawah dari  , dan 

ii. untuk setiap     mengakibatkan     bukan batas bawah dari  . 

Contoh : 

1. Jika            , maka       . 

2. Jika          ℕ , maka       . 

(Bartle, 2000) 

2.1.3 Aksioma Kelengkapan 

Aksioma 2.3 Misalkan   adalah himpunan tak kosong dan    . Jika   terbatas 

di atas, maka   memiliki batas atas terkecil. 

(Bartle, 2000) 

Dengan cara yang sama, kita bisa mendapatkan hasil berikut ini : 

Teorema 2.4 Misalkan   adalah himpunan tak kosong dan    . Jika   terbatas 

di bawah, maka   memiliki batas bawah terbesar. 

ℕ merupakan salah satu contoh himpunan yang tak terbatas di atas, 

sehingga ℕ tidak memiliki batas atas terkecil, seperti yang dijelaskan pada sifat 

Archimedes sebagai berikut. 
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2.1.4 Sifat Archimedes 

Definisi 2.5  ℕ tidak terbatas di atas. 

(Bartle, 2000) 

Beberapa pengertian dasar pada garis real akan banyak digunakan pada 

pembahasan ruang metrik, mengingat salah satu komponen pada ruang metrik 

adalah fungsi jarak yang selalu bernilai tak negatif. 

 

2.2 Metrik 

2.2.1 Ruang Metrik 

Definisi 2.6  Misalkan   adalah sebuah himpunan tak kosong dan   adalah 

sebuah fungsi real               yang didefinisikan pada hasil kali Cartesian 

     ,   disebut metrik pada   jika hanya jika untuk setiap         berlaku: 

i.  (      ; 

ii.  (             

iii.  (      (    ; 

iv.  (      (      (      

Pasangan terurut (     biasa disebut ruang metrik. Secara singkat (     

biasa dituliskan sebagai  . 

Contoh : 

Fungsi   yang didefinisikan oleh  (          , untuk       adalah 

contoh ruang metrik. 
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Bukti: 

(i)  (                ; 

(ii)   (              ; 

(iii)  (                        (    ; 

(iv)  (      (                  

                                             

                                     

                               (    . 

(Searcoid, 2007) 

Dari definisi ruang metrik di atas, maka dapat didefinisikan pula diameter 

pada himpunan, jarak dari titik ke himpunan, dan jarak dari himpunan ke 

himpunan  pada sebarang ruang metrik. 

2.2.2 Diameter Himpunan pada Ruang Metrik 

Definisi 2.7 Misalkan (     adalah sebuah ruang metrik dan   adalah subset 

dari  , maka didefinisikan diameter dari   sebagai      (           . 

 (Searcoid, 2007) 

2.2.3 Diameter Himpunan Kosong 

Definisi 2.8 Misalkan   adalah himpunan kosong, maka     (     . 

Diameter tidak hanya dimiliki oleh ruang metrik yang himpunannya 

memiliki lebih dari satu elemen, tetapi pada himpunan yang hanya memiliki 

elemen tunggal pun yang biasa disebut singleton juga memiliki diameter. 
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2.2.4 Diameter Singleton 

Teorema 2.9 Misalkan   adalah subset singleton dari   yaitu      , maka 

    (    . 

2.2.5 Jarak Titik terhadap Himpunan pada Ruang Metrik 

Definisi 2.10 Misalkan (     adalah ruang metrik,   merupakan subset dari   

dan    , maka didefinisikan jarak dari   ke   sebagai     (     

     (         . 

(Searcoid, 2007) 

2.2.6 Jarak Himpunan terhadap Himpunan pada Ruang Metrik 

Definisi 2.11 Misalkan (     adalah sebuah ruang metrik, lalu   dan   adalah 

subset dari  , maka didefinisikan jarak dari   ke   sebagai     (     

     (             . 

(Searcoid, 2007) 

2.2.7 Ketaksamaan Cauchy-Schwarz 

Teorema 2.12 Misalkan   dan   adalah pasangan terurut yaitu                        

  (               dan   (              , maka berlaku  

∑|    |

 

   

 √∑|  |
 

 

   

√∑|  |
 

 

   

  

(Kreyszig, 1989) 
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BAB III 

METODE PENULISAN 

 

Penyelesaian masalah di atas menggunakan 2 tahapan, yaitu : 

Tahap I : 

1. Mengkaji konsep jarak pada   . 

2. Mengkaji tentang konsep ruang metrik. 

3. Mengkaji konsep diameter pada ruang metrik. 

4. Mengkaji konsep jarak dari titik ke himpunan pada ruang metrik. 

5. Mengkaji konsep jarak dari himpunan ke himpunan pada ruang metrik. 

Tahap II : 

1. Menyajikan ketaksamaan diameter pada subset himpunan pada sebarang 

ruang metrik. 

2. Menyajikan diameter dari berbagai interval pada ruang metrik  , yaitu : 

a.    [   ]; 

b.        ; 

c.   [    ; 

d.       ]; 

e.        ; 

f.           dan 

g.           
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3. Mencari hubungan antara diameter himpunan, jarak dari titik ke 

himpunan, dan jarak dari himpunan ke himpunan pada sebarang ruang 

metrik secara umum. 

4. Menuliskan hasil-hasil yang diperoleh. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

Pada bagian ini akan disajikan pembahasan tentang hubungan diameter 

himpunan, jarak dari titik terhadap himpunan, serta jarak dari himpunan ke 

himpunan pada sebarang ruang metrik secara umum dan akan dimulai dengan 

hasil sebagai berikut. 

Teorema 4.1  

Misalkan       adalah sebuah ruang metrik,   dan   adalah subset dari   

dengan    , maka berlaku                . 

Bukti : 

Misalkan    , maka           . Dengan demikian pernyataan di 

atas benar untuk    , karena  

                            

Untuk          , akan diperoleh                  . 

Selanjutnya kita misalkan     dan          . Diketahui bahwa 

                           , sedemikian hingga 

                  

        adalah salah satu batas atas dari  , sehingga  

                            

Diambil       sebarang. Karena    , maka      . Dengan demikian  

                          

Jelas bahwa         adalah salah satu batas atas dari                 . 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Sifat Jarak pada Ruang Metrik. Siti Maisyaroh



14 
 

 
 

Jadi, 

                 

Contoh 1 ini menjelaskan teorema 4.1 pada kondisi     dan 

         . Untuk     terdapat bola di    yang didefinisikan sebagai 

                  

dan 

              

sedemikian hingga    , sehingga dapat ditentukan                 

yaitu dengan mengukur jarak maksimum dua buah titik pada permukaan masing-

masing bola tersebut. Hal ini dijelaskan pada Gambar 4.1 di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 

Misalkan   
    

 
 

    

 
 

    

 
   memotong bola pada titik   dan titik  , 

maka dapat didefinisikan titik   dan   sebagai 

                         

dan 

                          

  

Y 
X 

Z 

A 

B 

r 
𝑟  𝑎 

P 
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serta terdapat titik             yang melalui garis  , maka dengan 

mensubsitusikan persamaan garis   terhadap persamaan bola   diperoleh 

                               
    

    
        

Sedemikian hingga dapat pula ditentukan selisih kuadrat dari akar-akar persamaan 

diatas sebagai 

       
  

              
                

    
    

     

           
  

sehingga  

(      )
 
          

           
           

  

                  
                

                         
              

 

          
     

    
    

       

Berdasarkan ketaksamaan Cauchy-Schwarz dan untuk titik   terdapat pada bola 

 , maka didapatkan 

(      )
 
 

              
 

          
 

                                            
             

    
    

  

          
 

                 
    

    
   

sehingga 
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atau 

            

Dengan cara yang sama diperoleh               . Sehingga terbukti 

bahwa  

                 

Dari teorema 4.1 ini dapat dapat ditentukan diameter himpunan di   pada 

berbagai interval yang akan disajikan pada akibat 4.2 sebagai berikut. 

 

Akibat 4.2 

Misalkan             merupakan subset dari   dan didefinisikan 

  [   ]           [           ]                  

             , maka                                   

  dan                          . 

Bukti : 

Misalkan untuk   [   ], maka untuk setiap       dapat ditulis 

                          

sedemikian hingga 

                            

Sehingga 

             

Secara geometri untuk         sedemikian hingga         

 , sehingga     adalah batas atas dari      . Karena         
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                , maka                  . Jadi,           

   

Untuk         dapat didefinisikan pula    [  
 

 
   

 

 
] untuk 

setiap           
 

   
 sedemikian hingga 

        

Berdasarkan Teorema 4.1 diperoleh 

                         

    
 

 
             

              
 

 
  

Andaikan              , maka jelas bahwa  

 

           
    

Lalu pilih      yang bersifat 

 

           
     

akibatnya 

 

  
              

Sehingga kontradiksi dengan pernyataan 

            
 

 
  

Jadi,            . 

Dengan cara yang sama untuk   [     dan       ] diperoleh 
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Jadi terbukti bahwa 

                                     

Selanjutnya untuk         dapat dimisalkan    [         ]. 

Jelas bahwa     , dengan demikian  

                 

atau untuk setiap    , 

           

Andaikan          , maka         adalah batas atas dari  . 

Pernyataan tersebut kontradiksi terhadap sifat Archimedes. Jadi          . 

Dengan menggunakan cara yang sama diperoleh  

                           

Berikutnya pada teorema 4.3 dan 4.4 akan disajikan hubungan antara jarak 

dari titik ke himpunan terhadap diameter himpunan pada beberapa kondisi yang 

mungkin terjadi pada sebarang ruang metrik. 

 

Teorema 4.3 

Misalkan       adalah ruang metrik,     serta   dan   adalah subset 

tak kosong dari   dengan    , maka berlaku                     

                 . 
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Bukti : 

Kondisi I, untuk      : 

Jelas bahwa            . Karena    , sehingga             . 

Sedemikian hingga  

                                       

Kondisi II, untuk          : 

Karena            , sehingga diperoleh  

                     

Kemudian dapat ditulis 

                           

sehingga khususnya untuk      juga akan berlaku 

                

Sedemikian hingga diperoleh 

                                       

Kondisi III, untuk      : 

Berdasarkan definisi jarak titik terhadap himpunan dapat ditulis 

                             

sedemikian hingga 

                      untuk setiap      

 Khususnya ketaksamaan di atas juga berlaku untuk setiap    . Sehingga 

diperoleh 

                    untuk setiap       
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Karena  

                           

akibatnya 

                     

Selanjutnya untuk setiap     dan     berlaku 

                  

Karena    , sehingga ketaksamaan diatas juga berlaku untuk    . 

Sedemikian hingga untuk setiap     berlaku 

                                        

Sehingga diperoleh 

                                       

Dari berbagai kondisi diatas terbukti bahwa 

                                       

Pada contoh 2 ini menjelaskan teorema 4.3 pada kondisi untuk     yaitu 

untuk     terdapat bola di    yaitu   

              

dan  

                  

serta sebuah titik di luar bola          , dapat ditentukan jarak bola    

terhadap titik   yaitu dengan mencari jarak terpekdek dari titik    terhadap 

sebarang titik pada bola  , sedemikian hingga dapat di buat garis   
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   yang melalui titik   dan pusat bola   seperti pada Gambar 4.2 di 

bawah ini. 

 

 

 

  

Gambar 4.2 

Dengan mensubsitusikan persamaan garis   terhadap bola   dapat ditulis 

                                         

sehingga diperoleh 

       
 √        

        
  

Lalu 

          {√(         )
 
 (         )

 
 (         )

 
 

     } 

  √                                                                            

Dengan cara yang sama diperoleh        √              , 

sehingga terbukti 

                              

 

 

 𝑎  𝑏      

P 

  

Z 

Y 
X 

   𝑎    
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Teorema 4.4 

Misalkan       adalah sebuah ruang metrik,          , dan    , 

maka 

(i)                           ; dan 

(ii)                                                  

       . 

Bukti : 

Kondisi I, untuk        : 

(i) Karena             dan            , maka jelas bahwa 

                               

(ii) berdasarkan definisi diameter pada ruang metrik serta bukti (i), maka 

berlaku 

                                                          

Kondisi II, untuk      dan      : 

(i) Karena            , maka jelas bahwa 

                               

(ii) berdasarkan definisi jarak titik ke himpunan diperoleh 

                                   

sehingga  
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Lalu untuk setiap       berlaku 

                                            

sedemikian hingga 

                                    

Kondisi III,      dan      : 

(i) Karena            , serta berdasarkan definisi jarak dari titik ke 

himpunan, maka untuk setianp     berlaku 

                  

sehingga 

                            

(ii) Jelas bahwa                 , sehingga untuk setiap     berlaku 

                              

sehingga 

                                    

Kondisi IV, untuk        : 

(i) Berdasarkan definisi jarak dari titik ke himpunan, dapat ditulis untuk 

setiap     berlaku 

                                

sehingga 

                            

(ii) Dari penjelasan di atas, jelas bahwa 
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Lalu untuk setiap       berlaku 

                                           

sehingga diperoleh 

                                    

Dari semua kondisi di atas terbukti 

(i)                           ; dan 

(ii)                                                  

       . 

Pada teorema 4.5 akan disajikan hubungan jarak dari himpunan ke 

himpunan terhadap jarak dari titik ke himpunan serta contoh keterhubunganya 

pada garis di    sebagai berikut. 

 

Teorema 4.5 

Misalkan       adalah sebuah ruang metrik,     serta   dan   adalah 

subset dari  , maka berlaku                              . 

Bukti : 

Kondisi I, untuk        : 

Karena            , jelas bahwa 

                               

Kondisi II, untuk        : 

a. Untuk     : 

Jelas bahwa            . Lalu untuk setiap     dapat ditulis 
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Karena    , sehingga 

                  

Sedemikan hingga diperoleh 

                               

Karena sifat komutatif pada operasi penjumlahan, maka hal yang sama 

juga akan berlaku untuk    . 

b. Untuk     dan     : 

Misalkan     dan     dapat ditulis 

                                

Lalu berdasarkan definisi jarak dari titik ke himpunan ditulis sebagai 

                                   

Sedemikan hingga diperoleh 

                               

Dari berbagai kondisi diatas terbukti bahwa 

                               

Contoh 3 berikut ini akan menjelaskan teorema 4.5 pada kondisi     

dan     yaitu untuk dua garis yang sejajar pada    yang didefinisikan sebagai 

             

dan 
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maka dapat ditentukan jarak kedua garis tersebut dengan mengukur jarak 

terpendek dari dua buah titik yang diambil dari masing-masing garis. Sedemikian 

hingga untuk          dengan      dan      dapat dipilih        sebagai 

  (   
      

 
) 

dan  

  (
      

 
   )  

Seperti pada Gambar 4.3 di bawah ini. 

 

 

 

 

Gambar 4.3 

Sehingga diperoleh  

       √(   
      

 
)
 

 |
         

 
|  

       √(
      

 
   )

 

 |
         

 
|  

dan 

       √(   
      

 
)
 

 (   
      

 
)
 

 

 √
 

  
 

 

  
√             

B  

A  

Y  

P  

 X  
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√                

    
  

Dengan menggunakan luas segitiga, dapat ditentukan jarak titik   terhadap garis 

   sebagai 

        
             

      
                           

                                     

|
           

 ⁄ | |
           

 
⁄ |

 √                 
    

⁄

 

 
           

√     
            

Dengan cara yang sama diperoleh  

        
           

√     
  

Karena    dan    sejajar, maka dapat ditentukan jarak    terhadap    dengan 

mengukur jarak terpendek sebarang titik pada    terhadap garis   . Sedemikian 

hingga dapat dipilih      yaitu      
 

 
 , sehingga diperoleh 

        
      

√     
           

Akibatnya, 

           

√     
 

           

√     
 

      

√     
  

Jadi, terbukti 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa untuk       

ruang metrik, sedemikian hingga : 

1. jika   dan   adalah subset dari   yang mana    , maka berlaku 

               , 

2. jika     serta   dan   adalah subset tak kosong dari   yang mana 

   , maka berlaku                                      , 

3. jika          , dan    , maka 

(i)                           ; dan 

(ii) |                   |                             

       , dan 

4. jika     serta   dan   adalah subset dari  , maka berlaku           

                   . 

 

5.2  Saran 

Pada skripsi ini disajikan beberapa teorema mengenai keterhubungan 

diameter himpunan, jarak dari titik ke himpunan, serta jarak dari himpunan ke 

himpunan pada sebarang ruang metrik, maka untuk penelitian selanjutnya penulis 

menyarankan untuk diadakan pembahasan tentang aplikasi dari sifat jarak pada 
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ruang metrik pada bidang komputasi agar pembaca tidak hanya terhenti pada 

pembuktian teorema, namun dapat mengaplikasikannya dalam kasus yang nyata. 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Sifat Jarak pada Ruang Metrik. Siti Maisyaroh



30 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 
1. Bartle, Robert G., and Sherbert, Donald R., 2000, Introduction to Real 

Analysis Third Edition, John Wiley and Sons, Inc, New York. 

2. Kreyszig, Erwin., 1989, Introduction Functional Analysis with Applications, 

John Wiley and Sons, Inc, Canada. 

3. Searcoid, Micheal O., 2007, Metric Spaces, Springer Science+Business 

Media, United States of America. 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Sifat Jarak pada Ruang Metrik. Siti Maisyaroh


	1. SAMPUL
	2. LEMBAR PERNYATAAN
	3. LEMBAR PENGESAHAN
	4. PEDOMAN PENGGUNAAN
	5. KATA PENGANTAR
	6. ABSTRAK
	7. ABSTRACT
	8. DAFTAR ISI
	9. DAFTAR NOTASI
	10. BAB 1
	11. BAB 2
	12. BAB 3
	13. BAB 4
	14. BAB 5
	15. DAFTAR PUSTAKA



