
I. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Bilangan

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 negative, bilangan

rasional, bilangan irasional, dan bilangan kompleks. (Spigel, 1983).

2.1.1 Bilangan Prima

Dalam matematika, bilangan  prima adalah bilangan asli yang lebih besar dari 1, yang

faktor pembaginya adalah 1 dan bilangan itu sendiri. Bilangan 2 dan 3 adalah bilangan prima.

Bilangan 4 bukan bilangan prima sebab 4 bisa dibagi 2. Sepuluh bilangan prima yang

pertama adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 dan 29.  (Spigel, 1983).

2.1.2 Bilangan Komposit

Bilangan komposit adalah bilangan asli lebih besar dari 1 yang bukan merupakan bilangan

prima. Bilangan komposit dapat dinyatakan sebagai faktorisasi bilangan bulat, atau hasil

perkalian dua bilangan prima atau lebih. Sepuluh bilangan komposit yang pertama adalah 4,

6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, dan 18. Atau bisa juga disebut bilangan yang mempunyai faktor

lebih dari dua. (Spigel, 1983)



2.2 Teori Bilangan

Teori bilangan adalah salah satu cabang tertua dari matematik, secara tradisional, teori

bilangan adalah cabang dari matematika murni yang mempelajari sifat-sifat bilangan

bulat dan memuat berbagai masalah terbuka yang dapat mudah mengerti sekalipun bukan

oleh ahli matematika. Dalam teori bilangan dasar, bilangan bulat dipelajari tanpa

menggunakan teknik dari area matematika lainnya.

Bilangan bulat adalah bilangan yang tidak mempunyai pecahan desimal, misalnya 8, 21, 8765,

-34, 0. Berlawanan dengan bilangan bulat adalah bilangan riil yang mempunyai titik desimal,

seperti 8.0, 34.25, 0.02. (Burton, 1976).

2.3 Fungsi dan .

Definisi 2.3.1

Diberikan satu bilangan bulat positif n , )(n dinotasikan sebagai banyaknya pembagi positif

dari n dan )(n adalah penjumlahan dalam pembagi positif ini. Sebagai contoh, untuk n = 12

pembagi-pembagi positif dari n adalah 1, 2, 3, 4, 6, 12. Jadi (12) = 6 dan )(n = 1 + 2 + 3

+ 4 + 6 +12 = 28.

Definisi 2. 3. 2

Sebuah fungsi teori bilangan f akan dikatakan perkalian jika

)()()( nfmfmnF 

Dengan FPB 1),( nm . (Burton, 1976).

2.4 Rumus Inversi Möbius

Definisi :

Untuk sebuah bilangan bulat positif n , didefinisikan  dengan aturan:
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2.5 Fungsi Bilangan Bulat Terbesar

Bilangan bulat  terbesar atau fungsi “bracket”   paling cocok untuk mengatasi masalah

pembagian.

Definisi 2.5.1:

Untuk suatu bilangan real x , di notasikan sebagai  x bilangan bulat terbesar lebih kecil dari

sama dengan dari x ; bahwa  x adalah bilangan bulat yang unik   xxx 1 .

Dari ilustrasi tersebut di hasilkan :

  22/3    12    03/1    3   4

Yang terpenting dari penelitian disini adalah bahwa persamaan   xx  jika dan hanya jika x

adalah sebuah bilangan bulat positif. Membuat jelas bahwa setiap x bilangan real dapat ditulis

sebagai berikut :

   xx

Untuk pilihan yang cocok dari  ,  dengan 10   . Yang setelah itu di rencanakan untuk

menyelidiki pertanyaan berapa kali bilangan prima p yang muncul dalam !n Misalnya, jika

p = 3 dan n = 9, maka

9! = 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9

= 27. 34. 5. 7 (Burton, 1976).


