
1

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Masalah

Matematika menurut catatan sejarah, telah lahir sejak jaman Mesir kuno,

kira‐kira lima ribu tahun yang lalu. Bangsa Yunani kuno-lah yang

mengembangkan matematika secara sistematis sebagai ilmu sejak dua ribu

lima ratusan tahun yang lalu.

Dalam matematika banyak sekali materi yang dipelajari, salah satu materi

yang dipelajari adalah teori bilangan, yang dipelajari dalam teori bilangan

adalah tentang bilangan bulat. Pertama kali yang diketahui adalah 0, 1, 2, 3

dan seterusnya, dan ada juga yang negatif. (Albert R. Meyer & Ronitt

Rubinfeld. 2005)

Teori tentang bilangan telah menarik perhatian ilmuwan selama ribuan tahun,

paling sedikit sejak 2.500 tahun yang lalu. Sebagai salah satu cabang

matematika, teori bilang lanjut

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) sebetulnya

mempunyai kaitan yang erat dengan perkembangan sistem numerasi, yaitu

dalam hal menyatakan, menghubungkan dan mengoperasikan bilangan.

Bilangan itu sendiri mewakili kuantitas yang merupakan hasil pengukuran,

jumlah benda atau barang, nilai imbal atau tukar dari suatu transaksi dan
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bentuk-bentuk kegiatan lain yang memerlukan bilangan sebagai alat

komunikasi.

Pada sekitar abad ke 6 S.M., kelompok Pythagoras menyelidiki sifat-sifat

yang berkaitan dengan musik, astronomi, geometri dan bilangan. Kelompok

Pythagoras ini antara lain mengembangkan sifat-sifat bilangan lengkap

(perfect number), bilangan bersekawan (amicable number), bilangan prima

(prime number), bilangan segitiga (triangular number), bilangan bujur

sangkar (square number), bilangan segilima (pentagonal number) serta

bilangan-bilangan segibanyak (figurate numbers) yang lain. Salah satu sifat

bilangan segitiga yang terkenal sampai sekarang disebut triple Pythagoras,

yaitu :

a.a + b.b = c.c

yang ditemukannya melalui perhitungan luas daerah bujur sangkar yang sisi-

sisinya merupakan sisi-sisi dari segitiga siku-siku dengan sisi miring

(hypotenosa) adalah c, dan sisi yang lain adalah a dan b. Hasil kajian yang lain

yang sangat popular sampai sekarang adalah pembedaan bilagan prima dan

bilangan komposit. Bilangan prima adalah bilangan bulat positif lebih dari

satu yang tidak memiliki faktor positif kecuali 1 dan bilangan itu sendiri.

Bilangan positif selain satu dan selain bilangan prima disebut bilangan

komposit. Catatan sejarah menunjukkan bahwa masalah tentang bilangan

prima telah menarik perhatian matematisi selama ribuan tahun, terutama yang

berkaitan dengan berapa banyaknya bilangan prima dan bagaimana rumus

yang dapat digunakan unutk mencari dan membuat daftar bilangan prima.
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Dengan berkembangnya system numerasi, berkembang pula cara atau

prosedur aritmetis untuk landasan kerja, terutama untuk menjawab

permasalahan umum, melalui langkah-langkah tertentu yang jelas, yang

disebut dengan algoritma. Awal dari algoritma dikerjakan oleh Euclid. Pada

sekitar abad 4 S.M, Euclid mengembangkan konsep-konsep dasar geometri

dan teori bilangan. Buku Euclid yang ke VII memuat suatu algoritma untk

mencari Faktor Persekutuan Terbesar dari dua bilangan bulat positif dengan

menggunakan suatu teknik atau prosedur yang efisien, melalui sejumlah

langkah yang terhingga. Kata algoritma berasal dari algorism. Pada zaman

Euclid, istilah ini belum dikenal. Kata Algorism bersumber dari nama seorang

Muhammed ibn Musa Al-Khowarizmi. Bagian akhir dari namanya (Al-

Khowarizmi), mengilhami lahirnya istilah Algorism. Istilah algoritma masuk

kosakata kebanyakan orang pada saat awal revolusi komputer, yaitu akhir

tahun 1950.

Pada abad ke 3 S.M., perkembangan teori bilangan ditandai oleh hasil kerja

Erathosthenes, yang sekarang terkenal dengan nama Saringan Erastosthenes

(The Sieve of Erastosthenes). Dalam enam abad berikutnya, Diopanthus

menerbitkan buku yang bernama Arithmetika, yang membahas penyelesaian

persamaan didalam bilangan bulat dan bilangan rasional, dalam bentuk

lambing (bukan bentuk/bangun geometris seperti yang dikembangkan oleh

Euclid). Dengan kerja bentuk lambing ini, Diopanthus disebut sebagai salah

pendiri aljabar.
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Awal kebangkitan teori bilangan modern dipelopori oleh Pierre de Femmat

(1601-1665), Leonhard Euler (1707-1783), J.L Lagrange (1735-1813), A.M.

Legendre (1752-1833), Dirichlet (1805-1859), Dedekind (1831-1916),

Riemann (1826-1866), Giussepe Peano (1858-1932), Poisson (1866-1962),

dan Hadamard (1865-1963). Sebagai seorang pangeran matematika, Gauss

begitu terpesona terhadap keindahan dan kecantikan teori bilangan, dan untuk

melukiskannya, ia menyebut teori bilangan sebagai the queen of mathematich.

Pada penelitian kali ini mempelajari tentang salah satu materi dari teori

bilangan, yaitu tentang persamaan umum penjumlahan bilangan kuadrat dan

bilangan pangkat tiga.

Jika = ,… , adalah partisi dari k, dengan , … , adalah bilangan

bulat dengan > ⋯ > > 0, +⋯+ = . Untuk semua bilangan

bulat n.

( ) menyatakan banyaknya solusi bilangan bulat kuadrat dari

+⋯+ = ,

dan ( ) menyatakan banyaknya solusi bilangan bulat pangkat tiga

( )+⋯+ ( ) = .

Fungsi pembangkit dari ( ) dan ( ) adalah

= ( ) = ( 1)… ( )
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= ( ) = ( 1)… ( )
dengan

( ) = 2∞
=−∞

( ) = ( +1)2 2∞
=0

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih jauh tentang persamaan

umum penjumlahan bilangan kuadrat dan bilangan pangkat tiga.

1.3 Manfaat Penelitian

1. Memberikan pengetahuan tentang bilangan lebih dalam, khususnya

bilangan kuadrat dan bilangan pangkat tiga.

2. Tulisan ini dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi mahasiswa

Matematika untuk mengembangkan penelitian ini dengan sudut pandang

yang berbeda, khususnya pada persamaan umum bilangan kuadrat dan

bilangan pangkat tiga.

3. Memberi motivasi bagi pembaca agar dapat mengkaji lebih jauh

permasalahan yang berhubungan dengan bilangan kuadrat dan bilangan

pangkat tiga.


