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Analisis Real

Petunjuk pengerjaan:

1. Tes ini terdiri dari duabagian. Bagian Pertama terdiri dari 8 soal, sedangkan Bagian

Kedua terdiri da 3 soal.

2. Untuk soal-soal Bagian Pertama, trlliskan hanya jawaban akhir saja pada kotak

yang disediakan. Jarvaban yang dikehendaki adalah jawaban benar yang t'erbaik

3. Untuk soal-soal Bagian Kedta, tuliskan jawaban Anda lengkap dengan ar€iumentasi

dan penjelasan.

4. Setiap soal pada Bagiar Pertama bernilai 2 angka, sedangkan setiap soal pada

Bagian Kedua bemilai 8 angka.

5. \ Iaktu tes adalah waktu total untuk kedua bagian. Selama waktu itu' Anda boleh

menlelesaikan soal yang mana pun sesuka Anda.

6. Gunakan pena atau pulpeD. Pensil hanya boleh digtnakan untuk gambar atau

sketsa.

7. Jika tempat yang tersedia tidak mencukupi, gunal<an halaman di belakangnya'

E. Bekerjalah dengan cepat, tetapi cermat dan teliti Anda sama sekali !!!!ak diperke-

nankan menggunaLan pPngh"pus .dir'

9. Di akhir tes, kumpulkan berkas soal ini seca.ra utuh



Nama:

8

7.

Univ./PT:

BAGIAN PERTAMA

1. Jika S = {.yi- X^ ln,m e N},makasup5:

2. Bentuk umum fungsi naik tegas I : R -+ lR yang memenuhi

IUQ) + y): l(r + g) + /(0), Vr,l € lR adatah ........

3. Diberikan barisan bilangan real nonnegatif yang naik monoton

{lr1}, mempunyai sifat r"n > ,.ro dun 
"up } 

: z < oo. Barisan

{f, } r.on"".s"u t" ...........

4. Fungsi / : (0.1) + R, dengan lim l(r) :0 daD

, I\" - Jr,t ttttlrm \rl,r llm " - _r+0 I !.a r.

5. Diberikan fLrngsi I: R + 1R, dengan /(z) : 12, + t. untuk setiap

r - R. dan brri,cn l, J. dengan .,, -- t ,.-f -, "" r\
=1 

t' + J/.'+ tr

setiap n € N. Nilai Jim ,f(2") :

6. Fungsi / : (o. 6) + lR dikatakan terdiferensial seragam pada (a,6).
jika / terdiferensial di setiap titik a e (a, b) dan memenul.i sifat
V€ > 0 terdapat d > 0 sedemikian sehingga Vu,.q e (o,l) de-

. llrrt ttt,tngan'"-a, d. m"k" ll l ----/J4 /,rrrl . c. Conroh luneoi
I r-1t

t erdiler.u.iul r "l dpi r idak r"rdif""er.ial spragan adalch ........ .

Untukseriapn€N, /"(') :f( t)"r"
i=1

-1 <c<1. Jikafungsi /: (-1.1) )
pada ( 1,1), maka nitai Jo"r l(z) dr:

, untuk setiap

JR, dengan J: lin J".

Jikaftngsi/:lR
maka klosur dari

+ lR kontimr dan A : {z e lR :

,4, yaitu l:. .... .

l"@) ! tj,



Nena: Uliv./PT:

BAGIAN KEDUA

L Diketahui barisan {r"}. dengan z, ) 1, untuk setiap n € N. Didefinisikan barisan

{y"}, d"ttgan a,,: t,. + :, untuk setiap n. Jika {9"} konvergcn buktikan batr\r,a

{:c,,} konvergen.



Nama: Univ./PT:

2. tr{isalkan / fungsi berni}ai real terdiferensia}kan pada [o, b], dengan /,(e) I 0, Vc e
(a.b) dan J@): /(r) : 0. Tunjukkan terdapat z, € (o,6) sedemikian sehirrgga

t'till, rfi l.'rata"



Nana: Univ./PT:

3. Diketahui fungsi g konveks pada lR dan / tedntegral pada [0,11. Buktika.n ba]rwa

l" vt to) ". r (1"' rat ")
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Petunjuk pengerjaan:

1. Tes ini terdiri daxi dua bagian. Bagian Pertama terdiri daxi 8 soal, seda.ngkan Bagian Kedua

tediri dari 3 soai.

2. Untuk soal-soal Ba.gian Pertama, tulGkan hanya jawaban akhir saja Pada kotak yang dise-

dia.kan. Jawaban yang dikehendaki adalah ja.waban benar yarg terbaik

3. Untuk soal-soal Baglan Kedua, tuliskan jawaba-r Anda lengkap deDgan argumentasi dan p€n-

jelasan.

4. Setiap soal pada Bagiar Pertama bernjlai 2 angka, sedangkar setiap soat pada Ba.gian Kedua.

bernilai 8 angka.

5. Waktu tes adalah wa-ktu total untuk kedua. bagian. Selama wa.ktu itu, Anda boleh merlyele

saikan soal yang mana pun sesuka Anda.

6. Guml€n pena. atau pulpen. Pensil hanya boleh digunaka"r untuk gambar atau sketsa

7. Jika tempat yang tercedia tida& mencukupi, guna-kan halaman di bela.kangnva.

8. Bekerjalal deDgan cepat, tetapi cennat dar] teliti. Anda sama sekali lidaL diperkenankan

nenggunakan penghapus cair.

L Di a.khh tes, Ilumpulkan berkas soal ini secaxa utuh.



Nama:

RAG]AN PERTAMA

1. Pada babak 6nal sebuah turnamcn, tim pcmcnang adalah tim vang per-

talra sekali memenalglan dua pertandingan s€cara beruruian atau ti r

]'arg pertaDa s€kali memenangkan ellpai perta.ndirgan Banyaknya

d"pdr r.ad ada ah ..

2. BaryakDyd cara mengisi persegi panjang berukuran 2 x 16 dengan

persegi panjans yang berukuran 2x 2,2x3,2 t4adal^h.. .

3. Enam koniite a-kar dibentuk dari 14 orang Bjla 2 komite dari 6 komite

iDi terdiri atas 3 orarg dan sisanya ierdid atas masing-masing 2 orang'

maka banyaknya komit€ yans dapai dibentuk adaiah . .

,1. Sebua.h pa.rsuord terdni at,r-s 7 tnruf dibentuk dengan rnenggulakan

huruf kapital. Sebn h passuor.l dikatakan legal bila Demenuhi dua

kolldlsi: (i) tidak ierdapat huruf berulang, (];) huruf X dar v tidak

saliDg berdckatan. Besarnya peluaDg untuk membentuk parslrord legal

5. Diberik;rl sebuah baxisan (",) d€nsan sL*u ke n adarah z" = +(d"
6") dimana a : 'f a.' 6 = tr6 Relasi rekursif yans memenuhj

barisan (;") adalah . . .

6 Lin." bull' J"Ju pr's,n 
":si 'l srl,r,r"n Pclu"n3 I'ahta n" " dad .

yane murcul berjunlah 14 adalah . . .

?. Setiap bujuNangkax pada persegi paiang berukuran I x ,2 diwarnai

dengal mexggunakan satu dari tiga rvaDa tlrerah. putih, atau biru.

Ban]-ak cara mewanai persegi 1 x n dengar nerah, putih atau biru

sehiDgga terdapat genap buah bujursaugk r ber$'ana putih adalah --

8. Untuk s€tjap bilanean asli n € N deDgall n > 2 nilai dari

Univ./PT;

;(i)-';(,';0' '+(,,1,)



Na.ma: Univ./PT:

BAGIAN KEDUA

1. Suatu glaj A disebut komplemen dari gra,f I jil@y(A): y(f) dan sisl s = (z,u) € .E'(A)jiks

dan hanya jika sisi € : fu,r) / E(l). Komplemen dari gra.f f ditulis f. Tenbukan bilargan

bulat positif terkecil -|f sedemilian sehingga untuk setiap sebaxang gral I denga.n N titik
senartiasa memuat graf lengkap l(3 sebagai subgraf atau graf F rnemuat graf lengkap ll3
sebagai subgraf. Kemudian, buktikalll



Nama:

2- Sebuah papan catur C te iri dari i baxis dan j lajur. Misalkan, menyata.kan banyalnya

maksimal benteng yarg dapat diletakkan pada C sehingga tidak ada dua benteng yang sa-

Iing meryerang. Tentulan banya.knya ca-ra meleta.kkan 6 buah benteng pada C sedemikian

sehingga tidak ada dua benteng yang saling menyemng. lcatatar: Pada permainan catur,

gerak benteng a.dala.h bemxah ho zonta.l (pada ba.ris) dan vertila.l (pada lajur).]

Univ./PT:



Utriv./PT:

3. Itisalkan n adalah sebuah bilangarr br at positif. B*tikan bahwa

:tF(;):r+]+j+ +1
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Oltupreno Nastonal Merplal.uxa DAN ILMU PBNcpraguau Ar,au
PERGURUAN TINGGI 2015

(oN[,iIPA-PT)

BIDANG MATEMATIKA

9 APzuL 2015

WAKTU: 60 MENIT

Analisis Kompleks

Petunjuk pengerjaan:

1. Tes ini terdiri dari dua bagian. Bagian Pertama terdid dari 4 soal, sedangkan Bagian

Kedua terdiri dari 2 soal.

2. Untuk soal soal Bagian Pertama, tuliskan hanya jawaban akhir saja pada kotak

yang disediakan. Jawaban yang dikehendaki adalah jawaban benar yang terbaik.

3. Untuk soal-soal Bagian Kedua, tuliskan jawaban Anda lengkap d€ngan argumentasi

dan pen.1elasan.

1. Setiap soal pada Bagian Pertama bemilai 2 angka, sedangkaD setiap soal pada

Bagiar Kedua bernilai E angka.

5. \ raktu tes adalah waktu total untuk kedua bagian. Selama waktu itu, Anda boleh

menyelesaikan soal yang mana plln sesuka Anda.

6. Gunakan pena ata pdpen. Pensil hanya boleh digunakan untuk gambar atau

sketsa.

7. Jika tenpat yang tersedia tidak nencukupi, gunakan halaman di belakangnya.

8. Bekerjalah denga! cermat dan teliti. Anda sama sekali !(!q\ diperkenankan meng

gunakan penghapus cair'.

9. Di akhir tes. kumpulkau berkas soal ini secara utuh.



Nama:

BAGIAN PERTAMA

1. Hitung bagian real dan imajinair dari bilangan kompleks

Univ./PTr

a-30 :19

2i1

2. Hitung nilai

.+(j .'=a)

3- Hitung nilai
le'
6 _1d-
Js (: + rl)'

dengan C adalah lingkaran dengan pusat 0 dan jari-ja,i 4-

4. Jika / adalah

lJ (z) e'sin2zl
dari /(1).

fungsi peouh (entire),

< 4 untul setiap z €
,f(0) : t dan berlaku

C, maka tentukan nilai



Nama: Uni ./PT:

BAGIAN KEDUA

1. Iterjakan dua soal berikut

(a) Tentukan nilai
. lm:5

.'Si!G;t
(b) Tentlkan nilai k sehDrgga peta dari ]ingkaran z 1 : A oleh fungsi kompleks

JQ) : 3 adalah sebuah garis lurus.



Nama: Univ./PTr

2. Hitunglah
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Olrupreln Nesrorver, \4erBtt,qrrxe DAN ILx4u Pprvcpr.quueN Ar,A,N,r
PERGURUAN TINGGI 2015

(ONT{IPA PT)

BTDANG I\4ATEIIIATrKA

9 ApRrL 2015

WAKTU: 60 \,IENIT

Struktur Aljabar

Petuduk pengerjaan:

1. Tes ini tcrdiri dari dua bagiaD. Bagian Pcrtama tcrdiri dari 4 s.ral, sedangkan Bagian
Kcdua t.rdiri dari 2 soal.

2. Untlrk soal soal BagjaD Pcrtann, tuliskan hanya jaYaban akhir saja pada kotak

I'ang discdiakan. Jan'aban yang dikchcndaki a.dalah jawaban bcnar yang terbaik.

3. Untuk soal soal B,:"gian Kcdua, iLrliskan jaNabar Anda lcngkap dengan iirgurncntasi
dan pcnielasan.

.1. Setiap soal pada Bagian Pcrtarna" bernilai 2 angka, scdangkan setiap soal pada
Bagian I(.dlra bcl.nilai 8 angka.

5. \Vaktu tcs adalah waktu total untuk kcdua bagian. Sclama rvaktu itu, Anda bolch
menlelesaikan soal vang ma.la pun scsuka Anda.

6. Gunakan pena atau pulpen. Pcnsil hanya boleh digunahan untuk gambar atau

7. Jika tcnpat yarg terseciia tidak rncncukupi. gunal,dn halaman di bclakangnya.

8. BckcrjalaL dcngan cepat, tctapi ccrmat dan tcliti. Anda sana- sckali ldgL dipcrkc-
ndr kdr rn' r.ts8u.r ,h.r 1, uglrapr-; , air.

L Di akhir tcs, kumpulkan bcr.kas soal ini sccara utuh.

Delinisi dan Notasi

,Jika G sualu glrlp, onle grup G : lGl adalah banyaknya unsur dalam G.

Jika R suatu rirg o € fi {0} dinamakan pembagi noljika tcrdapat b € R {0} sehingga



Nama:

BAGIAN PERTAMA

1- Misalkan G, 11 dan 1( grup hingga. Nlisalkan pula homomorfisma

9: G --+ H dan homomorfismaTy' : -11 -+ K memenuhi -Irn(rp) =
fgr(ry'). Jika I homomorflsma surjektif dan lI( l : l,r1l : n, maka

lI^(p) :.......-......-......-.

2. Barryaknya polinom tak tereduksi di Z2[xl yang berderajat 3

adalah........

3. Banyaknya pembagi nol di 2166 adalah

Univ./PT:

4. Misalkan ll
E memenuhi

adalah ring denga.n identitas pcrkalian dan l'
r? : z. Maka bolikan (invers) dari 2a -

€
l

adalah



Nam:r: Unii./PT

BAGIAN KEDUA

1. l.lisalkan G suatu grup lang mcrnilikisubgmp bcrorde 2015. Buktikan bah\ra irisan

scnua subgrup dari C yang bcrordo 2015 rncrupakan subgrup nomlal dari G.



Nama:

2.

[, ,/

Unn,./PT:

untuk suatu d z 0, b|lLirkdrr(n) Jika / idctrl di ,l-rr(R) lang rncmuat

bahn'a 1: ,11:(R)

(b) Tcntul,al sunua idcal di rnrg,4lr(1R).
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Olrupreoo NASToNAL MATEMATTKA laN Ir,l"ru PsNGorA.HuA.N ALe\,{
PERGURUAN TTNGGI 2015

(ONMIPA-PT)

BIDANG N{ATEN,IATIKA

9 APRIL 2015

\V'AKTU: 120 MENrr

Aljabar Linier

Petunjuk pengerjaan:

1. Tes ini terdiri dali dua tagian. Bagian Per-tama terdiri dari 8 soal, sedangkan

Bagian Kedua terdiri dari 3 soal.

2. tlntuk soal soal Bagian Pertama, tuliskan hanya jawaban akhir saja pada ko

tak yang disediakan. Jarvaban 5'ang dikehendaki adalah jarvaban benal yang

terbaik.

3. Uituk soal-soal Bagiau Kedui:,. tuliskan jar,aban Anda lengkap dengan a.rgu

mentasi dan penjelasan.

4. Setiap soal pada Bagian Pertama bernilai 2 angka, sedangkan setiap soal pada

Bagian Kedua berniiai 8 angka.

5. Wakllr tes adalah rvaktu total untuk kedua bagian. Selama waklu itu, Anda

boleh menl.clesaikar soal fang rnana pun sesuka Anda.

6. Gtnakan pena atau puben. Pensil hanya boleh digunakan untuk ga bar atau

sketsa.

7- Jika tenpat yang terscdia tidak mencukupi, gunakan halarnaD di belakangnya.

8. Bekerjalah dengan cepat, tetapi cermat dan teliti. Anda sama sekali !(!q\
diperkenankan menggunakan penghapus cair.

L Di akhir tes, kumpulkan bcrkas soai iDi secara utuh.

Definisi dan notasi:

lRl'-: himpuDan sernua matriks real berukuran ft r m

P1: ruang polinom real berdelajat paling tinggi A

,4r: transpos matliks -4

lnti(T): lrimpunan \uEU T(,u): 0] jika 4 y mang vektor dan ? : [/ ---+ V linier

Peta(?): himpuran {"(r') e V lr € U} j jka 4 l' ruang rektor dan ? : t/ + l/lilier
1{a: komplemen ortogonal dari subruang K di ruang vcktor V

lr]lr: nonlra Euklid untuk z, dipeloleh dari hasilkali titik



Nama: Univ./PT:

BAGIAN PERTAMA

1. I{isalkan,4,B,C bertuut turtt mat ks berukuran rn x m,n x n dan n x rn.

rika der,.4r - 2 dan d",rg,- 3. . maka r", 
[g :] -

2. Diketahni bahwa o f 0. Agar lTimpulan {a+bx,az+b*,b+ae3} bergantung
linier di ruang vekior Pa, a dan b haruslah memenuhi hubungan ....

3. Di JR,, subruang K dibangun "'", I l;l ll lN I dan subruang r diba

l. L'i L,l L'l J(lr'l I rl)
n*uuol"hJ l n I l, l l.u"l^rrnr- ..- tL'l L'lJ

4. Misalkan,4: f? ll. ,"**."" t,"ier ? memenuhi T(X) :,4X X,4, untuk
l1 0l

setiap X € 1R2". I\,Iaka dimensi Inti(?) adalah ....

E
E
E
E

' :H:T::T:ffi !11'o"n*o''"'senmatriks l';' il 
Makan'ai 

[-_-l
6. Banyaknya matriks real diagonal berukuran n x n. yang ortogonal adal.n . F_lil

Ir"-l
7 Dike ahuj marriks maurik ^ l, I 

,"" 
" - li , l] ^-,' 

-.,,,u. [l
llB dapat didiagonalisasi ortogonai, haruslah (a, b, c) = . . . .

8. Di ruang vektor P2 kita delinisikan hasilka-li dalamr' f---__l
ln.Ol - l" 

p(t)q(t\dt. unluk scriap p.q c P!. Jika K dibangun ol"h {l.r}. I

maka.l( -...



Nama: Univ./PT:

BAGIAN KEDUA

1. li{isalkan at,a2,b1,b2 empat vektor di R3 yang memenuhi lioril, : lll',11, =
L xlr"alkan ,q - lo, o,] a,n g - la, b,l m"m"nuhi,4'B -,1,. marrikoL 'l t '1
identitas 2 x 2.

(a) Tunjukkan bahwa keempat vektor tersebut dapat dipilih sehingga Bt,4:
dias(1, 1,0).

(b) Dapatkah keempat vekior tersebut dipilih sehingga -8t,4 bukan matriks
diagonal? Berikan alasannya.



N*arna: Univ./PT:

2. \Iisalkan U,V,II' ruang-ruang \.ektor atas lapangan F, dirn(V) : rr1, 4utt

dnn(tt) : 4 \{isalkan pL a 'l : V + ll' Iinier dan satu satu, sedangkan

5 : ll' -+ Lr Lnier dan pada. Jilia Peta(?') : Inti(S), tentukan dim(ll/).



Unrv /PT:

3. \lisalkan,4 € nI,,"(R) memenuhi ,42:1.

(a) Tunjukkan bahla 1 dan -l adalah semua nilai eigen A.

(b) ,lika tl(t) dan f( 1) adalah rrrang-ruaug eiger ,4, buktikan bahl,a lR" :
l'(1) .:, ,(-1).


