
Lembar Kerja Mahasiswa 1: Teori Bilangan

N a m a :

NIM/Kelas :
Waktu Kuliah :

Kompetensi Dasar dan Indikator:

1. Memahami pengertian faktor dan kelipatan bilangan bulat.

a) Menuliskan de�nisi faktor suatu bilangan bulat.

b) Menuliskan de�nisi kelipatan suatu bilangan bulat.

c) Menentukan faktor dan kelipatan suatu bilangan bulat.

d) Mengindenti�kasi bukan faktor dan bukan kelipatan suatu bilangan bulat.

2. Memahami beberapa teorema yang diturunkan langsung dari algoritma pembagian

a) Membuktikan 6 proposisi dasar keterbagian.

b) Memberikan contoh penggunaannya.

Pada algoritma pembagian, jika diberikan bilangan bulat a dan b dengan b 6= 0 maka
terdapat dengan tunggal q dan r sehingga a = qb+ r di mana 0 ≤ r < b.

1. Apa yang dapat Anda simpulkan bila terjadi r = 0?

2. Berikan 3 contoh pasangan berbeda a dan b yang memberikan sisa r = 0! Tentukan
juga hasil baginya q. Ambil variasi tanda positif dan negatif pada a dan b.

Bilangan bulat b dikatakan terbagi atau habis dibagi oleh bilangan bulat a 6= 0 jika
terdapat bilangan bulat c sehingga b = ac, ditulis a|b. Notasi logika untuk de�nisi ini
adalah sebagai berikut

a|b←→ ada c ∈ Z sehingga b = ac.

Istilah lain dari a|b adalah a membagi b, a faktor (pembagi) b, atau b kelipatan dari a.
Tuliskan de�nisi a tidak membagi b yang disimbolkan oleh a - b.

1. Bentuk narasi kalimat:

2. Notasi logika:



1. Berikan 3 contoh pasangan a dan b di mana a|b!

2. Berikan 3 contoh pasangan a dan b di mana a - b

3. Diberikan bilangan12

a) Tuliskan semua faktor dari 12:

b) Tuliskan 4 bilangan satu digit yang bukan faktor dari 12:

c) Tuliskan 4 bilangan yang merupakan kelipatan dari 12:

d) Tuliskan 4 bilangan yang bukan kelipatan dari 12:

Permasalahan kritis. Untuk a ∈ Z,coba analisa apakah pernyataan berikut benar. Berikan
alasannya!

1. a|0

2. 1|a

3. a|a

Buktikan kebenaran pernyataan berikut

a|1←→ a = ±1

Bila sudah selesai, berikan ulasan terhadap proposisi ini!
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Buktikan kebenaran pernyataan berikut

a|b dan c|d→ ac|bd

Berikan contoh yang memenuhi proposisi ini dan contoh yang tidak memenuhi proposisi
ini!

Buktikan kebenaran pernyataan berikut

a|b dan b|c→ a|c

Berikan contoh yang memenuhi proposisi ini dan contoh yang tidak memenuhi proposisi
ini!

Buktikan kebenaran pernyataan berikut

a|b dan b|a←→ a = ±b.

Bila sudah selesai, berikan ulasan terhadap proposisi ini!

Buktikan kebenaran pernyataan berikut

a|b dan b 6= 0→ |a| < |b|.

Bila sudah selesai, berikan ulasan terhadap proposisi ini!

Berikan contoh yang memenuhi proposisi ini dan contoh yang tidak memenuhi proposisi
ini!
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Buktikan kebenaran pernyataan berikut Bila a|b dan a|c maka a|(bx+cy) untuk sebarang
bilangan bulat x dan y.

a|b dan a|c→ a|(bx+ cy).

Berikan contoh a, b dan c yang bersifat a|b dan a|c, kemudian temukan 3 pasangan x dan
y (pakai trial and error saja) yang memenuhi proposisi ini.
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Lembar Kerja Mahasiswa 2: Teori Bilangan

N a m a :

NIM/Kelas :
Waktu Kuliah :

Kompetensi Dasar dan Indikator:

1. Memahami pengertian gcd dari dua bilangan bulat atau lebih.

a) Menuliskan de�nisi d = gcd(a, b).

b) Menulis de�nisi d 6= gcd(a, b) atau d bukan gcd dari a dan b.

c) Menuliskan de�nisi gcd lebih dari 2 bilangan.

2. Menemukan gcd dari dua bilangan bulat atau lebih.

3. Memahami identitas Bezout

a) Menuliskan bukti kebenaran identitas Bezout.

b) Menemukan eksistensi bilangan bulat pada identitas Bezout untuk kasus seder-
hana.

4. Memahami pengertian prima relatif.

a) Menyebutkan de�nisi prima relatif.

b) Mengidenti�kasi syarat perlu dan cukup untuk prima relatif.

5. Memahami teorema dasar keterbagian yang menyangkut prima relatif

a) Menuliskan bukti Teorema 1.6.

b) Menerapkan Teorema ini untuk menyelesaikan soal terkait.

1. Temukan himpunan faktor positif dari 12 dan 18.

2. Temukan himpunan faktor persekutuan dari 12 dan 18.

3. Berapa elemen terbesar pada himpunan faktor persekutuan tersebut.

Elemen terbesar dalam himpunan faktor persekutuan disebut faktor persekutuan terbesar
(FPB) atau greatest common divisor (gcd).
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1. Tuliskan syarat agar d merupakan gcd dari a dan b.

2. Temukan faktor persekutuan dari 12 dan 30 yang bukan gcd.

3. Tuliskan de�nisi d bukan gcd dari a dan b.

Jelaskan bahwa selalu berlaku

gcd(a, b) = gcd(a,−b) = gcd(−a, b) = gcd(−a,−b).

Oleh karena itu kita cukup mengasumsikan bahwa a dan b positif.

1. Temukan gcd dari −8 dan −36. Tulis gcd tersebut dengan d.

2. Temukan tiga pasang (x, y) bilangan bulat yang memenuhi d = (−8)x+ (−36)y.
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Identitas Bezout mangatakan bahwa setiap pasangan bulat a dan b yang keduanya tida-
knol, selalu terdapat bulat x dan y sehingga

gcd(a, b) = ax+ by.

Buktikan pernyataan ini dalam step-step yang alasannya jelas. Gunakan itemize dg angka
untuk setiap langkah pembuktiannya.

Sebagai akibat langsung teorema tentang identitas Bezout ini adalah

Bila a dan b dua bilangan bulat yang keduanya tidak nol maka himpunan

T = {ax+ by|x, y ∈ Z}

merupakan himpunan semua kelipatan dari d = gcd(a, b).

Diberikan a = 6 dan b = 9. Bangunlah himpunan T seperti di atas. Ambil 4 anggota T .
Tunjukkan ia merupakan kelipatan dari d = gcd(a, b).

Apakah d ∈ T? Jelaskan.
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Ketika menyederhanakan pecahan kita selalu membagi kedua pembilang dan penyebut
dengan faktor persekutuannya, seperti

4

12
=

2

8
=

1

4
.

Bentuk terakhir ini tidak dapat disederhanakan lagi karena tidak ada faktor perseku-
tuan selain 1. Dua bilangan a dan b (keduanya tidak nol) dikatakan prima relatif jika
gcd(a, b) = 1.

1. Berikan 3 pasangan bilangan yang prima relatif.

2. Berikan contoh dua bilangan ganjil yang tidak prima relatif.

Buktikan proposisi berikut:

Bilangan a dan b prima relatif bila hanya bila terdapat bulat x, y sehingga
ax+ by = 1.

Tuliskan bukti Anda dalam langkah-langkah yang dilengkapi alasan.

Buktikan akibat langsung identitas Bezout:

Bila d = gcd(a, b) maka gcd
(
a
d
, b
d

)
= 1.

Tuliskan bukti Anda dalam langkah-langkah yang dilengkapi alasan.
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Perhatikan fakta sebagai berikut

1. 3|12 dan 2|12. Ternyata berlaku 3 · 2 = 6|12.

2. 3|12 dan 6|12. Ternyata 3 · 6 = 18 - 12. Lagi, 2|12 dan 4|12. Tetapi 2 · 4 = 8 - 12.

Konjektur apa yang dapat Anda buat untuk fakta-fakta di atas.

Buktikan pernyataan berikut:

Diketahui gcd(a, b) = 1. Maka berlaku pernyataan berikut.

1. Jika a|c dan b|c maka ab|c.
2. Jika a|bc maka a|c.

Tuliskan bukti Anda dalam langkah-langkah yang dilengkapi alasan.
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