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Gauss ditemukan telah meninggal pada pagi hari di tempat Aktifitas utama yang langsung bisa ditebak adalah dalam
tidumya. Sampai akhir hidupnya selain karya-karya yang hal pengajaran. Banyak mata kuliah matematika di Fakul-
telah tepublikasikan, masih banyak karya-karyanya yang tas Teknik dan Farmasi Ubaya di ajar oleh staf pengajar
belumterpublikasi yang dilanjutkan oleh matematikawan dari bidang Matematika departemen MIPA Lrbaya. Penga-
lainnya. iaran mata kuliah matematika untuk dua fakultas diberikan
Beberapa karya Gauss adalah Hukum Bade, Teorema Bi- untuk mahasiswa dari semester sahr sampai dengan tujuh.
nomial dan Arithmetic-Geometric Mean, Hu,ku;m Quadr- Kemampuan yang bervariasi dari mahasiswa dan minat
atic Reciprocity, dan Teori Bilangan Prima (1792-1795). mahasiswa yang rendah, karena menganggap mata kuliah
Pembuktian yang tepat Hlkum Quadratic Reciprocity matematika hanya alat yang bisa dilupakan, merupakan
(1796). Pembuktian Teorema Fundamental Aljabar (1799). tantangan tersendiri bagi staf pengajar departemen MIPA.
Publikasi buktt Disquisitiones Aritmeticae (Discourses on- Jawaban untuk tantangan tersebut memerlukan upaya-
Arithmetic) yang berisi teori bilangan dan konstruksi segi upaya yang intensif dan keatif.
17 sama sisi dengan penggaris dan kompas, memprediksi Beberapa aktifitas yang dilakukan staf departemen MIpA
posisi planet Ceres secara teliti, pembuktian dugaan Fer- Ubaya untuk menghadapi tantangan antara lain:
mat yang berhubungan dengan bilangan (1801). Publikasi l.Mensadakan refreshment untuk mahasiswa baru Fakul-
buku Theoria Motus Corporum Coelestium in Seclionibus tas Tek;ik Ubaya
Conicis Solem Amhientium (Theory of the Movement o./ 2.Menerbitkan buku Kalkulus unhrk mahasiswa teknik

opt imisasi .  dan banyak topik la innya.
2.Teori graf merupakan topik dalam bidang kombinatorik.
Sedangkan kombinatorik adalah salah satu cabang mate-
matika. Perkembangan teori graf sangat cepat beberapa
puluh tahun belakangan ini. Hal ini ditunjang oleh perhrm-
buhan dan pemakaian komputer yang luar biasa. Banyak
teori dari ilmu komputer menggunakan teori graf untuk
menyelesaikan persoalan-persoalannya
Beberapa publikasi dan seminar yang dilakukan oleh staf
penhgajar matematika departemen MIPA antara lain:
1.On (4,2)-digraphs containing a cycle of length 2, bersa-
ma Edy Tri Baskoro, Bulletin of Malaysian Mathematical
Sciences Society, second series, 23, 2000, pp. 79-91
2.Graf Split K_(2nln) tidak sisi ajaib untuk n3(mod 8) dan
tidak sisi ajaib secara kuat untuk setiap n > 3. Journal of
the Indonesian Mathematical Society, Vol. 9 No. 2, 2003,
Dp. 71-75

Heavenll' Bodies) (1809). Publikasi Disquisitiones gener- yangdiharapkan memudahkan mahasiswa untuk belajar
ales circa seriem infinitam, sebuah pembahasan mendalam mata kuliah Kalkulus I di Fakultas Teknik Ubaya
tentang deret dan pendahuluan fungsi hipergeometri, Pu- 3.secara terus-menerus menerbitkan diktat atau memper-
bllkasi Methodus nova integroliuyt vapys w| opproxim- baharuinya sesuai dengan perkembangan kurikulum yang
ationem inveniendi, sebuah essai praktis lentane, agro,ks diterapkin oleh Fakultas titn* UUaya.
imasi integral, publikasi Beslimmung der Genauigkeit der
Beobachtingen', sebuah pembahas'an tentang Jstimator Dalam hal penelitian, bidang matematika Ubaya masih

statistic, publika si Theorii attractionis corporim sphaero- dalam upaya memantapkan topiktopik yang berguna

idicorum ellipticorum homogeneorum metiodus nova trac- dalam konteks ubaya, dalam artian dapat dipakai untuk

nova tractata, terfokus padi teori potensial (1816-1820). kerjasama dengan Fakultas yang ada di ubaya' terutama

Keberadaan Geometri Non-Euclid 
'(tidak 

dipublikasikan; Fakultas Teknik Selama ini telah staf pangajar matematika

(1g23). Memperkenalkan geometri diferensial, publikasi departemen MIPA telah mengeluti dua topik dalam bidang

bisquLisitionei generales iirca superfcies, yang berisi matematika yaitu:

Gaissian ,u*itur" j;|lga Theorema Egregrium (1828;. l.Sistim dinamik merupakan salah satu topik dari mate-
publikasi sebuah risalah tentang optik ying -eru-uskrn matika terapan. Sedangkan matematika terapan sendiri

suatu formula unruk menghitun'g posisi din ukuran 6u.1 adalah cabang matematika yang focus utamanya adalah

bayangan oleh lensa dengai panjing fokus tertentu (1841). aplikasi matematika pada cabang ilmu pengatahuan yang
(Endah/Joice) lain. Aplikasi matematika antara lain analisis numeric,

sistim dinamik, matematika teknik, pemograman linier,

Seperti yang telah dgelaskan pada edisi 2 Bulletin MIPA
yang lalu, bahwa misi depertemen MIPA Universitas Sura-
baya (Ubaya) sebagai suatu support system di lingkungan
Ubaya, hal itu juga mewarnai semua struktur yang ada di
dalam departemen tersebut. Sebagai salah satu bidang
studi yang ada di dalam departemen MIPA, bidang Mate-
matika departemen MIPA Ubaya mengimplementasikan-
nya dalam segenap aktifitasnya..
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3.Digraph Eksentris dari Turnamen Transitif dan Regula4
Jurnal Malematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Vol. 8
No. 2, Agustus 2003, pp. 63769.

4.On eigenvalue'of a second order equation with time
dependent damping cofficient and 2-periodic boundary
conditions, Presented on seminar nasional matematika
Jurusan matematika FMIPA LINPAD.
5.On eigenvalue of a second order equation with time
dependent damping coefficient and -periodic boundary
conditions, Presented on intemational confetence on re-
search and education in mathematics, Institute for mathe-
matical research, Department of mathematics, Universiti
Putra Malaysia, April 2003.
Semitrivial solutron of an autoparametnc system with pri-
mary system has periodic damping coefficient, Presented
on intemational conference on mathematics and its appli-
cations, SEAMS-GMU, July 2003.
Upaya untuk meningkatkan kemampuan meneliti staf
pengajar matematika departemen MIPA tlbaya selalu di-
upayakan dengan bermacam cara antara lain dengan aktif
mengikuti seminar dan konferensi matematika di Indonesia
dengan itu diharapkan bisa memperoleh informasi dan ide
dalam bidang penelitian matematika.
Walaupun sebagai suatu departemen layanan di lingkungan
Universitas Surabaya, peran pengabdian pada masyarakat
juga tetap dilakukan. Beberapa kali kesempatan untuk men-
jadi juri pada kegiatan lomba matematika untuk siswa SMA -
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kembangkan mula-mula oleh Leonhard Euler ( 1707-
1783), seorang matematikawan asal Swiss, dari paper yang
mula-mula ditulis pada tahun 1736. Sampai sekarang teor
i graf telah berkembang dengan pesat, terdapat 28 topik
yang diketahui saat ini, antara lain: Tree, Prefect graph,
Dominating, Labeling, Random graph, dan banyak topik
lainnya Berikut ini skema cab6-n"g, ranting, dan topik ma-
tematika, dengan detrl dituj ukan pada random graph
(graf acak).

patan keilmuan yang besar. Disebut lompatan besar karena
teori peluang bekerja'@ila variable acak (random variable)
di daerah bilangan riil (dalam bahasa matematika disebut
dengan daerah terukur atau measurable), sedangkan teori
graf bekerja pada himpunan ( titik, garis atau busur ) yang
j  um lah  unsu rnya  be rh ingga  dan  t e rhubung
( finite dan countable).

di Ubaya telah dilakukan oleh staf penga.
MIpA Lrbaya. Kemudian yang paring gr teory of random graph) mulai berkem-

dilakukan adalah pelatihan MAPLE ur 
apa paper yang ditulis oleh Paul Erdos

tika SMA se-surabaya. Pelatihan yang ang ahli combinatorics asal Hungaria

ru matematika dari 22 SMA di Sura 
)' dari tahun 1950 sampai dengan tahun

sambutan yang positif dari para guru tt 
ggunakan metoda yang diadopsi dari

lihatkan dengan upaya untuk membuat p, k menunjukkan keujudan atau kebera-

sMA-sMA-tertenn.r dengan supervisi J.ilF"Ht#ln.ffi,?ffi:?:l"5Xl
matematika departemen MIPA Ubaya.(H 

reluang pada teori graf me-irpakan lom-

Berdasarkan Amencan Mathematical Society (AMS) Penggunaan metode peluang pada cabang matematika

subject classification, matematika terdiri dari 63 cabang, tidak hanya dimonopoli oleh teori graf. Metode peluang

antaralain History, Logic and foundation, Number theory digunakan juga pada geometri ruang Banach, analisis

K-theory Fouriei analysis, Combinatorics, dan banyak Fourier, teori bilangan, ilmu computer dan banyak ca-

yang lainnya. Kemudian kalau kita khususkan pada com- bang yang lain. Tapi tidak ada cabang lain selain teori

6ina:torics, ierpecah lagi manjadi 5 ranting yainrEnumera- graf yang menggunakan metode peluang dengan lebih

tive, Design, Algebraic, Eitremal, dan Theory graph. alami. Karena metode peluang dalam teori graf meng-

Diantara semua ianting matematika tersebut, teori graf gunakan konsep-konsep peluang yang paling dasar untuk

diakui sebagai ranting yang paling bungsu. Teori graf di- mendapatkan hasil yang menakjubkan dalam teori graf.




