
I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Matematika sebagai salah satu ilmu dasar yang dewasa ini semakin dirasakan interaksinya

dengan bidang-bidang ilmu seperti tekhnologi, rekayasa, ekonomi, permainan, bahkan

hampir semua aspek kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari seringkali

diharapkan pada suatu keadaan yang menuntut untuk menghitung atau mencacah sesuatu,

mulai dari hal yang sederhana sampai yang sulit.

Pada abad informasi sekarang dan masa mendatang peranan matematika akan semakin

dirasakan terutama dalam menyelesaikan masalah-masalah nyata yang dihadapi masyarakat

dengan memperhatikan kebenaran matematika yang meliputi tiga aspek yaitu : konsistensi,

kesesuaian dengan fakta, dan kebenaran pragmatis (secara kemanfaatan).

Dalam matematika, angka, bilangan dan nomor adalah hal yang tak dapat terpisahkan dan

dalam penggunaan sehari-hari. Angka, bilangan dan nomor seringkali disamakan, namun

secara definisi, angka, bilangan, dan nomor merupakan tiga identitas yang berbeda.

Angka adalah suatu tanda atau lambang yang digunakan untuk melambangkan bilangan.

Contohnya, bilangan lima dapat dilambangkan menggunakan angka Hindu-Arab "5" (sistem

angka berbasis 10), "101" (sistem angka biner), maupun menggunakan angka Romawi 'V'.

Lambang "5", "1", "0", dan "V" yang digunakan untuk melambangkan bilangan lima tersebut

disebut sebagai angka.



Nomor biasanya menunjuk pada satu atau lebih angka yang melambangkan sebuah bilangan

bulat dalam suatu barisan bilangan-bilangan bulat yang berurutan. Misalnya kata 'nomor 3'

menunjuk salah satu posisi urutan dalam barisan bilangan-bilangan 1, 2, 3, 4, ..., dst. Kata

"nomor" sangat erat terkait dengan pengertian urutan sedangkan Bilangan adalah suatu

konsep matematika yang digunakan untuk pencacahan dan pengukuran. Simbol ataupun

lambang yang digunakan untuk mewakili suatu bilangan disebut sebagai angka atau lambang

bilangan. Dalam matematika, konsep bilangan selama bertahun-tahun lamanya telah

diperluas untuk meliputi bilangan nol, bilangan negatif, bilangan rasional, bilangan irasional,

dan bilangan kompleks.

Fungsi-fungsi pada teori bilangan dalam aplikasinya dapat dipergunakan pada perhitungan

kalender dan fungsi-fungsi pada teori bilangan, yaitu

fungsi-fungsi  ,  dan bilangan bulat  terbesar. Untuk setiap bilangan bulat positif n ,

)(n menyatakan banyaknya  semua pembagi positif dari n , )(n menyatakan  jumlah dari

semua pembagi positif dari n , sedangkan untuk setiap bilangan real x ,  x menyatakan

bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan x . Sebagai aplikasinya, bila

diberikan suatu tanggal dengan bulan dan tahunnya, dapat ditentukan pada hari apa jatuhnya

tanggal tersebut.

1.2 Batasan Masalah

Penelitian ini pembahasan difokuskan pada pembuktian fungsi  dan  ,  rumus Inversi

Möbius dan fungsi bilangan terbesar.

1.3 Tujuan Penelitian



Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang fungsi bilangan bulat terbesar.

1.4 Manfaat penelitian.

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memperdalam pengetahuan ilmu

matematika, khususnya mengenai teori bilangan, fungsi  dan  , rumus inverse möbius,

dan fungsi bilangan bulat terbesar.


