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Lembar Kerja Mahasiswa 3: Teori Bilangan

N a m a :

NIM/Kelas :
Waktu Kuliah :

Kompetensi Dasar dan Indikator:

1. Memahami algoritma Euclid untuk menemukan gcd dua bilangan besar

a) Menunjukkan kebenaran bahwa jika a = qb+ r, maka gcd(a, b) = gcd(b, r).

b) Menuliskan algoritma Euclid dalam langkah-langkah yang jelas.

c) Menerapkan algoritma Euclid pada bilangan nyata.

2. Memahami kelipatan persekutuan terkecil (KPK) dan hubungan dengan FPB

a) Menuliskan de�nisi KPK dari dua bilangan.

b) Menuliskan de�nisi bukan KPK.

c) Menuliskan de�nisi KPK dari tiga bilangan atau lebih.

d) Menemukan formula eksplisit hubungan antara KPK dan GCD.

box 1

1. Temukan FPB dari 16 dan 42. Tulis FPB ini dengan d.

2. Ambil a = 42 dan b = 16 sebagai pembagi. Terapkan algoritma pembagian untuk
membentuk

a = qb+ r1, 0 ≤ r1 < b.

Tentukan FPB dari b dan r1. Apakah nilainya sama dengan d.

3. Sekarang ambil pembaginya b := r1, sedangkan bilangan yang dibagi adalah a := b.
Terapkan algoritma pembagian untuk membentuk

b = q1r1 + r2, 0 ≤ r2 < r1.

Tentukan FPB dari r1 dan r2.

Apakah gcd(a, b) = gcd(r1, r2).

4. Selanjutnya ambil pembagi b := r2 dan bilangan yang dibagi adalah a := r1, kemu-
dian bentuk

r1 = q2r2 + r3, 0 ≤ r3 < r2.

Apakah gcd(r1, r2) = gcd(r2, r3).
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box 1 (lanjutan)

1. Lanjutkan proses ini sampai mendapatkan sisa rn+1 = 0. Berapa tahapan n yang
diperlukan.
Tentukan gcd(rn−1, rn). Apakah ia sama dengan d?

2. Konjektur apa yang dapat Anda rumuskan dari proses di atas?

box 2

Buktikan dalam step-step yang jelas dan beralasan pernyataan berikut

Jika a = qb+ r, maka gcd(a, b) = gcd(b, r).

Bukti:

Langkah-langkah untuk menemukan FPB dua bilangan besar dengan cara mereduksinya
menjadi bilangan lebih kecil disebut algortima Euclid.

box 3

1. Susunlah algoritma Euclid untuk menemukan FPB dari dua bilangan a dan b.

2. Algoritma ini dapat diprogram pada komputer. Lakukan hal ini ketika Anda ke-
lak ambil matakuliah Paket Komputasi pada poko bahasan Pemrograman dengan
MATLAB.
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box 4

Dengan menggunakan algoritma Euclid, temukan gcd dari 24 dan 112.

box 5

1. Diberikan a = 4 dan b = 6. Temukan 6 kelipatan pertama dari a dan b.

2. Temukan himpunan 5 buah kelipatan persekutuan pertama dari a dan b. Tentukan
anggota terkecilnya.

Anggota terkecil pada himpunan kelipatan persekutuan dari a dan b disebut kelipatan
persekutuan terkecil (KPK) atau the least common divisor (lcm). Penggunaan kedua
istilah ini terkadang saling menggantikan.

box 6

1. Tuliskan dua syarat agar m merupakan lcm dari a dan b:

a) syarat 1:

b) syarat 2:

2. Tuliskan de�nisi m1 6= lcm(a, b)

3. Berikan alasan masing-masing mengapa 5, 8, 6 dan 18 bukan lcm dari 4 dan 6.
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box 7

1. Tuliskan de�nisi lcm dari a1, a2, · · · , an.

2. Htiunglah lcm(4, 6, 8).

box 8

Perhatikan kembali a = 4 dan b = 6. Dapatkah Anda menemukan hubungan empiris
antara gcd(a, b), lcm(a, b) dan ab. Apakah konjektur yang dapat Anda susun dengan
fakta ini.

box 9

Dengan menuliskan dalam langkah-langkah yang jelas dan beralasan, buktikan kebenaran
pernyataan berikut

Untuk dua bilangan positif a dan b berlaku lcm(a, b) = ab

gcd(a,b)
.

Bukti:
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