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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pada jaman Yunani Kuno, selama periode dari sekitar 600 SM sampai 300 SM, 

dikenal sebagai periode klasik matematika, matematika berubah dari fungsi praktis 

menjadi struktur yang koheren pengetahuan deduktif. Perubahan fokus dari 

pemecahan masalah praktis ke pengetahuan tentang kebenaran matematis umum 

dan perkembangan obyek teori mengubah matematika ke dalam suatu disiplin ilmu 

(Marsigit, 2012). Matematika selalu berkembang seiring kemajuan zaman. Dewasa 

ini, matematika digunakan di seluruh dunia sebagai alat penting di berbagai disiplin 

ilmu, termasuk ilmu alam, teknik, kedokteran/medis, dan ilmu sosial seperti 

ekonomi, dan psikologi. Matematika terapan adalah cabang matematika yang 

merupakan penerapan ilmu matematika ke bidang-bidang lain. Dengan adanya 

berbagai penelitian, menyebabkan adanya pengembangan ilmu matematika atau 

bahkan itu adalah hal yang sepenuhnya menjadi hal baru.  

Pada bidang ekonomi, ilmu matematika memiliki peranan penting. Contohnya, 

persamaan linier digunakan dalam menentukan tingkat penawaran  dan permintaan. 

Selain itu penganalisaan ekonomi juga sering membutuhkan peralatan-peralatan 

yang bersifat model-model matematis untuk memudahkan melihat 

permasalahan dan penganalisaannya. Selain pada bidang ekonomi, persamaan linier 

sering ditemukan pada berbagai ilmu pengetahuan.  

Persamaan Linier dan sistem persamaan linier merupakan salah satu bagian 

dari cabang ilmu matematika, yaitu Aljabar Linier. Sistem persamaan linier sendiri 

dapat didefinisikan sebagai himpunan berhingga dari persamaan-persamaan linier 

dalam 𝑛 variabel, 𝑥1, 𝑥2, ⋯ , 𝑥𝑛. Sistem dari 𝑚 persamaan linier dan 𝑛 variabel dapat 

dituliskan dalam bentuk sebagai berikut: 

𝑎11𝑥1 + 𝑎12𝑥2 + ⋯ + 𝑎1𝑛𝑥𝑛 = 𝑏1 

𝑎21𝑥1 + 𝑎22𝑥2 + ⋯ + 𝑎2𝑛𝑥𝑛 = 𝑏2 

⋮            ⋮            ⋮            ⋮            ⋮ 

𝑎𝑚1𝑥1 + 𝑎𝑚2𝑥2 + ⋯ + 𝑎𝑚𝑛𝑥𝑛 = 𝑏𝑚 
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dengan 𝑎𝑖𝑗 dan 𝑏𝑖 (1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑚, 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑛) adalah konstanta-konstanta real. Dan 

suatu 𝑚 persamaan linier dan 𝑛 variabel 𝑥1, 𝑥2, ⋯ , 𝑥𝑛 dapat dinyatakan sebagai 

matriks 𝐴𝑋 = 𝐵 dengan 𝐴𝑚×𝑛 = (𝑎𝑖𝑗), 𝑋𝑛×1 = (𝑥𝑗) dan 𝐵𝑚×1 = (𝑏𝑖). Sebuah 

sistem persamaan linier yang mempunyai penyelesaian disebut konsisten 

(consistent) dan sistem persamaan yang tidak mempunyai penyelesaian disebut tak 

konsisten (inconsistent) (Anton & Rorres, 2005). Untuk mencari penyelesaian dari 

sebuah sistem persamaan linier terdapat berbagai macam metode, yaitu invers 

matriks, eliminasi substitusi, eliminasi gauss jordan, aturan cramer, dan lain-lain. 

Dalam terapannya, sistem persamaan linier dapat digunakan untuk 

menyelesaikan berbagai masalah kehidupan sehari-hari. Pada kasus sensus 

penduduk Indonesia dengan rentangan tahun tertentu, jumlah penduduk keturunan 

Cina dan pribumi dideskripsikan oleh sebuah fungsi. Ingin diketahui pada tahun 

berapa jumlah penduduk pribumi dua kali lipat dari jumlah penduduk keturunan 

Cina. Karena semesta pembicaraan pada sistem persamaan linier adalah himpunan 

bilangan real, yang tidak mungkin apabila tahun pada kasus tersebut merupakan 

bilangan pecahan, misalnya 
2015

4
. Maka diperlukan sebuah integer programming 

yang mana beberapa atau semua variabelnya dibatasi untuk bilangan bulat saja. 

Sebagai bahasan yang berkaitan dengan aljabar, kongruensi linier serupa 

dengan persamaan linier, tetapi dengan himpunan bilangan modulo, yang mana 

semesta pembicaraannya adalah bilangan bulat. Pada dasarnya, kongruensi adalah 

salah satu bahasan dalam teori bilangan. Dalam bukunya “Elementary Number 

Theory”, Burton (2007) mengatakan bahwa konsep dan notasi dari teori kongruensi 

awalnya diperkenalkan dan dikembangkan oleh Carl Fredrich Gauss, seorang 

matematisi terkenal pada awal abad 18, ketika Carl berusia 24 tahun. Jika dalam 

Aljabar, masalah utamanya adalah menentukan akar-akar persamaan yang 

dinyatakan dalam bentuk 𝑓(𝑥) = 0; 𝑓(𝑥) adalah polinomial. Begitu pula dalam 

memenuhi kongruensi masalah utamanya adalah menentukan bilangan 𝑥 sehingga 

memenuhi kongruensi 𝑓(𝑥) ≡ 0(𝑚𝑜𝑑 𝑚); 𝑓(𝑥) adalah polinomial dengan 

koefisien bulat. Kongruensi yang paling sederhana adalah kongruensi yang 

berderajat satu, yang pangkat tertinggi variabel terikatnya adalah satu, sehingga 
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disebut kongruensi linear. Jika dalam aljabar dikenal dengan persamaan linear yang 

berbentuk 𝑎𝑥 = 𝑏, 𝑎 ≠ 0, maka dalam teori bilangan dikenal kongruensi linear 

yang berbentuk 𝑎𝑥 ≡ 𝑏(𝑚𝑜𝑑 𝑚).  

Sedangkan sistem kongruensi linear merupakan suatu sistem residu yang 

lengkap dengan modulo m dari suatu polinomial dengan koefisien-koefisien bulat. 

Atau dengan bahasa yang lebih sederhana, sistem kongruensi linier adalah 

himpunan berhingga yang terdiri dari kongruensi-kongruensi linier. Terkait dengan 

beberapa pernyataan sebelumnya dapat dilihat adanya keterkaitan antara konsep 

pembahasan sitem persamaan linier atau dapat disingkat dengan SPL dengan 

kongruensi linier yang dapat dibentuk menjadi sistem kongruensi linier  yang dapat 

disingkat dengan SKL. Dengan begitu timbul pertanyaan, apakah sifat-sifat dari 

sistem kongruensi linier sama dengan sistem persamaan linier. Selain itu, apakah  

sistem kongruensi linier dapat diselesaikan dengan metode penyelesaian dari sistem 

persamaan linier. 

Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, kongruensi linier telah digunakan 

dalam berbagai bidang ilmu. Beberapa aplikasi dari kongruensi linier adalah 

terapan pada ilmu kriptografi, mengetahui tanggal dan hari dari kalender tahun 

berapapun, mengatur jadwal dari Round-Robin Turnamen, dan masih banyak lagi. 

Sehingga materi kongruensi linier ini sangatlah menarik untuk dikaji. 

Beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan sistem kongruensi linier 

telah dilakukan. Peneltian yang dilakukan oleh Nukman (2013), mengkaji tentang 

pembuktian dari Teorema Sisa Cina. Teorema sisa cina dapat dibuktikan dengan 

pembuktian secara langsung yang kemudian diteruskan dengan pembuktian secara 

tidak langsung. Teorema ini merupakan salah satu metode dalam menyelesaikan 

bentuk masalah yang ada dalam kongruensi linier simultan. Kongruensi linier 

simultan sendiri merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa kongruensi 

linier satu variabel dan dengan nilai modulo yang berbeda. Berbeda dengan 

penelitian sebelumnya, Rohman (2008) mengkaji tentang penyelesaikan sistem 

kongruensi linear dengan metode eliminasi-subtitusi dan metode invers matriks 

(menggunakan 3 kongruensi 3 variabel dan 4 kongruensi 4 variabel). Penelitian ini 

menjelaskan bahwa Sistem kongruensi linier dalam penggunaannya dapat 
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diselesaikan dengan dua metode yaitu dengan metode Eliminasi-Subtitusi dan 

metode Invers Matriks. Dan hasil penelitian ini bahwa metode Invers Matriks 

merupakan salah satu cara terbaik dalam penyelesaian kongruensi linier, karena 

dalam penyelesaian ini menggunakan 3 dan 4 variabel serta 3 dan 4 kongruensi. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Yuni dan Ashar (2009), membahas 

tentang aplikasi perkongruenan dalam menyelesaikan sistem persamaan linear dua 

peubah. Penyelesaian Sistem persamaan linier 2 peubah dengan menggunakan 

Perkongrueanan linear terdiri dari dua langkah. Langkah pertama mentransformasi 

menjadi sistem perkongruenan linear. Selanjutnya menentukan eksistensi 

penyelesaian dalam bilangan bulat Sistem (1), jika dan hanya jika (𝑎𝑖, 𝑏𝑖)𝐼𝑐𝑖;  𝑖 =

1,2, ⋯ , 𝑛 dan (𝑎𝑖𝑏𝑗 , 𝑎𝑗𝑏𝑖)𝐼𝑎𝑖𝑐𝑗;  𝑖, 𝑗 = 1,2, ⋯ , 𝑛. Jika tidak maka tidak dapat 

dilanjutkan lagi ke langkah berikutnya. Jika eksistensi penyelesaian bilangan bulat 

dijamin maka dilanjutkan menentukan penyelesaian dari sistem persamaan linier 

dua peubah. 

Dari beberapa penelitian di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang Sistem 

Kongruensi Linier. Adapun fokus penelitian adalah mengkaji tentang sifat-sifat dari 

Sistem Kongruensi Linier dengan beberapa variabel dan modulo yang sama dan 

Sistem Kongruensi Linier dengan beberapa variabel dan modulo yang berbeda. 

Selain itu terapan dari Sistem Kongruensi Linier dalam kehidupan sehari-hari juga 

menjadi ketertarikan peneliti. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas, adapun rumusan masalah yang diangkat dalam 

skripsi ini disajikan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:  

1. Bagaimana sifat-sifat dari sistem kongruensi linear? 

2. Bagaimana terapan dari sistem kongruensi linear dalam kehidupan sehari-hari? 

 

1.3. Pembatasan Masalah 

Agar masalah yang diangkat dalam skripsi ini tidak terlalu luas dan untuk 

mempermudah pemahaman skripsi ini, penulis merasa perlu memberikan batasan 

masalah. Adapun batasan masalah ini meliputi; (1) Sistem Kongruensi Linear 
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dengan 𝑛 kongruensi dan 𝑛 variabel, 𝑛 ≥ 2 dan modulo yang sama, (2) Sistem 

Kongruensi Linear dengan 𝑛 kongruensi dan 𝑛 variabel, 𝑛 ≥ 2 dan modulo yang 

berbeda.  

 

1.4. Tujuan Kajian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, 

maka tujuan kajian ini adalah untuk: 

1. Mendeskripsikan sifat-sifat dari sistem kongruensi linear 

2. Mendeskripsikan terapan dari sistem kongruensi linear dalam kehidupan 

sehari-hari  

 

1.5. Manfaat Kajian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari kajian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti, sebagai tambahan informasi dan wawasan pengetahuan 

mengenai sifat-sifat dan terapan dari sistem kongruensi linier dalam kehidupan 

sehari-hari. 

2. Bagi pemerhati matematika, sebagai tambahan pengetahuan bidang 

matematika, khususnya teori bilangan mengenai sifat-sifat dan terapan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

3. Bagi lembaga Universitas Muhammadiyah Malang, sebagai bahan 

kepustakaan yang dijadikan sarana pengembangan wawasan keilmuan 

khususnya di program studi pendidikan matematika pada mata kuliah teori 

bilangan. 

 

1.6. Metode Kajian 

Metode yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah metode kajian 

studi literatur (library research) atau studi kepustakaan yaitu pembahasan yang 

dilakukan dengan mengkaji teori-teori yang relevan untuk memecahkan masalah. 

Studi literatur ini dilakukan agar terjadi keselarasan antara teori yang telah ada 

dengan masalah kajian atau pengembangan dari teori yang ditemukan. 

Adapun prosedur kajian ini disajikan dalam gambar berikut: 
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Gambar 1.6.1  Diagram Alir Metode Kajian 

Penetapan Masalah

1. Bagaimana sifat-sifat dari sistem kongruensi 
linear?

2. Bagaimana terapan dari sistem kongruensi 
linear dalam kehidupan sehari-hari?

Pengumpulan Data yang Relevan

1. Sistem Persamaan Linier

2. Keterbagian

3. FPB

4. KPK

5. Bilangan Prma

6. Kongruensi

7. Kongruensi Linier

8. Kongruensi Matriks

Pengolahan Data untuk Menjawab 
Masalah

Mengkonstruksi dan menurunkan 
teorema-teorema dari data yang 

diperoleh

Hasil Kajian

1. Sifat-sifat Sistem Kongruensi Linier

2. Terapan Sistem Kongruensi Linier 
dalam kehidupan sehari-hari

Data tersebut 

dikumpulkan dari 

berragam literatur 

berupa buku, 

jurnal, dan skripsi 

terdahulu 


