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Analisis Real

Petunjuk pengerjaan:

1 Tes iri terdir-i dari dua bagian. Bagian Pertama terdiri dari 8 soal, sedangkan Bagian
Kedua terdiri dari 3 soal.

2. Untuk soal soal Bagian Pertama, tdiskan hanla jawaban akhir saja pada kotak
yang disediakan. Jarvaban yang dikehendaki adalah jawaban benar yang terbaik.

3. Untuk soal-soai Bagian Kedua, tuliskan jawaban Anda lengkap dengaD argumentasi
dan penjelasan.

4. Setiap soal pada Bagian Pertama bernilai 2 angka sedangkan setiap soal pada
Bagian Kedua bernilai 8 angka.

5. Waktu tes adalal waktu total untuk kedua bagian. Selama waktu itu, Anda boleh
menyelesaikan soal yang mana pun sesuka Anda-

6. Gunakan pena atau pulpen. Pensil hanla boleh digunakan untuk ganbar atau
sketsa.

7. Jika tempat J'arg tetscdia tidak mencuicupi, gunakan halamaD di belakangrla.

8. Beke{elah derlgar.etat. tetapi cermat dan teliti. ADda sana sekali ldgL dipcrke
r.d r{dr. rr. n.ib rir"l..r t .r,!lril'r . , i.

I Di akhir tes. kuulprlkan berkas soal ini secara utuh.



Univ./PT:

BAGIAN PERTAMA

1. Jika S=
sup(S) :

3. Jika barisan bilangan
lim lc'- + "r'-,') :315 dan

llm 

- 

:.._.

:n,n e N), maka inf(S) : ... 6,"

real (.") memenuhi sifat

p!(xz" + tz" r) :2016, maka

(n 6m.

\z- n

2. Misalkan o; > 0, Vi : I,2,...,2016. Jlka (ap2..n26r654-6 :2,
mdka (l - o-)(l - o2j...(I o2e { . .

l-- l--s- --->

,nA(z t,--t

dbz

{or
5 Unruk sclid,p n e N. /,{rJ nrl! t2)". un,uk sprtdp j.. 0 ,

1'r : 1. dan o" - l^ f.tt) dr. Jika s" - sin(no" ). untuk spriap

n. € N, maka lim s. : ....

6. Jika

'o: {/l/: R + iR fungsi kontinu dengan /(r) € Q, Vo € R},

maka -E: .....

7. Diberikan fungsi I : iR + 1R, dengan f(xJ : ax, untuk hilangan
rasional r, dal1 /(t) : iz + 6, untuk biiangan ir:rsional z. Jika
,E: {r € lR : / kontiru di r}, maka himprnan semua titik-limit

Diketahui o< f. Jikanl< l dengan lcosz cosgl !X'l t g,
rrltrrk snriar' r r . [O.o]. n,l" i/ - ....



Lrnir,./PT:

BAGIAN KF]DIIA

1. Dikelalrui himprrrLan I i R. Dideilisikrn firngsi / : 1R -+ R. dengan /(:r) =
irll{ r: 9 :t/ e -E]. nxi k sctiatr r € R. BuhtikaD bahu,a lungsi./ konlD]Lr pada R.



Narnar Univ./PT:

2. Diketahrd furgsi / : 1R + R teldifer-cnsial hirgga ringkat 2 Jilia terdapat bilangan
positil .'l dan B. dengaD sifat l(r)] I .{ dal /"(r) < B, untrk setiap i € lR,

buktikar irah{,a

)f'(a) a.2\/ 1B.



Nama: Unlv./PT

3. Dihelaluri thnBsi J k{)[iilnl pada [0. l] Dkl.luisikrrn l. : 1 pad^ [0.1] dan ll1r1r*
seli,{p n € N.

1,, "i)
Brlktikar bah\\ r l)nris'n liurgsi

1"0 ,lt. unl k seLirp / e I0,1]

i./.1 konvergerL selagan pada [0. 1] kc fungsl lrol.
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Olrlapraos NAsToNAL Merpuarrxe DAN ILMU PpNcprauua.N Alel'r
PpRcuRueN TTNGGT 2016

(ONI.IIPA-PT)

BIDANG \4ATEMATIKA

5 APRrL 2016

WAKTU: 120 \,IENIT

Kombinatorika

Petunjuk pengerjaan:

1. Tes ini terdiri dali dua bagian. Bagian Pertama terdii daxi 8 soal, sedangkan Bagian

Kedua terdid dari 3 soal.

2. Untuk soal soal Bagian Pertama, tuliskan hanya jawaban a}hir saja pada kotak
yang disediakan. Jawaban yang dikehendaki adalah jarvaban benar yang terbaik.

3. Untuk soal soal Bagian Kedua, tldiskan jawaban Anda lergkap deDgan axgumentasi

d.n Penlela56n

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

Bagian Kedua berniiai 8 angka.

5. \!'aktu tes adalah x.aktu total untuk kedua bagian. Selama rva.ktu itu, Anda boleh

menyelesaikan soal yang maDa pun sesuka AIda.

6. Gunakan pena atau pulpen. Pensil hanya boleh digunakan untuk gambar atau

7. Jika tempat yang tersedia tidak mencukupi, gunakan halaman di beia.hangnya.

E. Bekerialal dengar cepat, tetapi cermat dan teliti. Anda sama sekali lidqL diperke-

Ilnk,r. r.r gg rr,;L, r1,,r,gr, f'r '.,ir.

9. Di aklir tes. kulrpulktrl Lclkas soal ilri sccara Lltuh.



Narna:

BAGIAN PEHIAMA

Sepotong kawat berukuran 1 meter dipotong secara acak men

jadi tiga bagiar. Besarnya peluang ketiga bagian ini membentuk

setruah segitiBa adalah . . ..

Sebuah polindrome adalah sebuah badsan berhingga karakter se

hingga dapat dibaca dengan cara yang sama baik dali hii rnaupun

kanan. SIKAPAKIS adalah sebuah palirdrome. Banyaknla bi-

)angar palindronte yang terdid atas 7 digit sedemikian sehingga

tidak terdapat digit yang muncul lebih dari dua kali adalah . -..

Dari lrimpunan 26 huruf,4: {a,b,c,....y,2} dibentuk susunan

enam huruf berbeda (susunan tak perlu bermakna) sedemihia"n

sehingga huruf pertama dan huruf terakhir adalah huluf vokal,

dan sisanya adalah huruf konsonan. Jika huruf b selalu muncul

pada susunan dan berdarnpingan dengan hurufc, rnaka banyaknya

susunan \rang mungkin adalah .. ..

Bnnyaknya cara memfaktorkar bilaDgan 441.000 menjadi dua fak-

tor positif 711 dan n ),a,llg saling prina relatil adalah . ...

Banyaknya bilangan antara 1 dan 500 yang tidak habis dibagi oleh

3, 4, dan 6 adalah ....

Banyaknya graf sederhana berlabel atas n titik yang memiliki

sedikitnvE" dua. sisi adalah . . ..

Univ./PT:

6.

1.

5.

3.

L

1.

i. Didefinisikan suatu fungsi rekursif, Vn € Z berlaku /(l) =
1. /(2) : 5. dan /0t + 1) : J (n) +2f(n 1), vn > 2. x{aka

/(") :

Il. Dalarr Lc'ItLrk y:rrrg palirrg scLlcrlrturur furgsi penrl)argkit Lriasa

(or(hrlar u qnoaLilt.tt ILnchon). q(.1). darj l]arisau (1. 2 3. 1. . . .)

arl:rlaL.



Narna: Unn /PT:

BAGIAN KEDUA

1 PerliLalkr bahrva urtuk scliap Lirrpurlan vang terdili dari 7 bjlangaD bulat bcrbeda.

r zrklr ter.lapat dua bil:rngan r daD g pada hirnpunan terseblrt sedemikian sehingga

r + 4 atau r i, adalall kelipata| 10.



Nanra:

2. Tulisl,an sebuah argumeDtasi konlbiuatolial untuk meurperlihatLrn

/-' I "\
\2) '\.) "

.lilnalu n > 2

Urriv./PT:



Univ./PT:

3. Diberikan seba,rang bila,ngar br at positif o dan 6, bilangan r(a, b) : t adalah suatu

bilangan bulat positif terkecil sedemikian seliDgga setiap pewaxnaan merah-biru
pada semua sisi dari graf lengkap dengan I titik, senantiasa ak1n memuat subgra.f

lengkap o titik dengan semua sisi berwa):na merah atau memuat subgraf lengkap b

titik dengan semua sisi berwama biru. Jika bilangan t ada dan o,,6 > 2, buktikan

bahwa

r(a - 1, 6) + r(a,6 - 1) < /a+6-2)
\ o-1,/
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Olrlrpmno NASIoNAL N{ATEMATTKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PERGURUAN TTNGGT 2016

(ONMIPA,PT)

BrnaNG M,q.reruarrxe

6 APRrL 2016

WAKTUT 120 MENrr

Al.iabar Linier

Petunjuk pengerjaan:

1. Tes ini terdid dari dua bagian. Bagiar Pertama terdiri dari 8 soal, sedangkan

Bagian Kedua terdiri dari 3 soal.

2. Untuk soal-soal Bagian Pertama, tdiskan hanya jawaban akhir saja pada ko
tak yang disediakan. Jawaban yang dikehendaki acialah jawaban benar yang

terbaik.

3. Untuk soal soal Bagian Kedua, tuliskan jawaban Anda lengkap dengan algu-
mentasi dan penjelasan.

,1. Setiap soal pada Bagian Pertama belnilai 2 angka, sedangkan setiap soal pada

Bagian Kedua bemilai B angka.

5. Waktu tes adalah waktu total untuk kedua bagian. Selama waktu itu, Anda
boleh menyelesaikan soal yang inana pun sesuka Anda.

6. GurTakan pena atau pulpen. Pensil hanya boleh digtnakan untuk gambar atau
sketsa.

7. Jika tempat yang tersedia tidak mencukupi, gunakan halaman di belakangnya.

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

9. Di aldrir tes, kumpulkan berkas soai ini secara uhrh.

Definisi dan notasi:

IRI'"', hlrnpurrar serrua nlatriks lcal Lenrliulan i >< nr

Pt: r'uang l)oliDolll lcal bctd€raiat palDrg tirrggi /i

Ar: trerlsl)os rrratrilis A
luti(Z): hirlpruran {v e U l7(v) :0} Jrka U. l/ ruang veklor dal] I : t-r + 1,. hnier

rolitas(/J; climersi Lrti(7) jil(a I pcllctaarl lirri.'r'

nolit:rsi-11: dinerrsi lrrang llol natriks -1 r.ang Lrcrukur_arr rn r rr

1i1: kourpterlen orlogonal dari subluang 1i cli luang v'kLor It



Nama:

BAGIAN PEHIAMA

l rikau: lr -t 4.r:

Univ./PT:

au", = 12,1], mata 2,4t,, :...Ii]
2 l\li',Ii,,,, .4 | 

r 
] rn '^c 4? ''lr rl

3. Diberikan slstem pe$amaan linier

r+

E
E

5. P"rllcradn ttni't t p!- Rrmpmenu\. .t\t I r)-l ?1,ru- r, 
l"l 

-dan r r ,? - l:l *,,"," ,,:l; ,;;; I '' "'- " l'l I I

l1l

,t + ay +22: 1

x+a2y+42:2
2r+(a+7Jy+32: 0

Nilai-nilai o yang membuat sistem pemar]raan linier tersebut mempunyai solusi
tunggal adalah.-.-.

4. Terhadap basis { 1 + c, r + :r2 , I + 12 } . matriks representasi transformasi linier

.' 
:::T,|*i],T::,:T::;:"-a'iriks'4: li,] "*-]riraieisen, E

7. Korr4roucn b:rris I<c i kolom lte 7 matr-iks .,1 r'ang Lelukuran n x 1r adalah 1.jika
t+ i galrjil diD 0 jika t+ i gcuap. Jika, galljil, rmltiplisiLa.s aljabar.0 sebagar
nihi r.igerr -1 adalaL .

8. Unlult/.9€a'[0.r]di.lefirisikarltr.rsrtkatlJri.,rrr \f ,,t: [ti (,)9(r),/.i. Asar
filr18si /(:'): sin (ar) dan c(:r):,ns tir) i.s1t: r,,,".j'.a. rrr.rnp, lrsrt k:rti
dalan telseLui. ltaii.a nilai konslanta A aclalah . . . .



Narna:

BAGIAN KEDUA

1. Dibelikarr ruatliks,4 ukural n x r,, dengan entri entri

()

Hilurgiah detcrDriral -1,, jika dldefinislkan

(I -:' 
r\,i

tntuk seliap bilangarr riil ? Llan bilangan asli n dengan ketentuan

l:)\0/

Unn,./PT:



Unir../PT:

: *-'{ 
[; il)Di lR2'2 .lellrisikan hasilkali dalaDr (,4. B) : tL(Brl). .lika ll

tentukaD lJ'4. l.ailu konlplerDcll ortogoDal dari li/.
tlti



I'lana

;l

Iinir'/PT:

Diberilian -1 € R'!". kita definisikan pcrlLetarn ? :

l (XJ : -,1-{. uDl k.etlapI€R""".,likanoliras(-1]
1R,,,., + _'{n," sebagai
: k. tcnt,]lkir nolita^s(I).
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Olrlaptnoo Nasromel MATEMATTKA rax Illau PplrcpreuuaN Alal,r
PERGURUAN TINGGI 2016

(oN14rPA-PT)

BIDANG MATEMATIKA

6 APRIL 2016

WAKTU: 60 NlENrr

Analisis Kompleks

Petunjuk pengerjaan:

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

Xedua terdiri dari 2 soal.

2. Untuk soal-soal Bagian Pertama, tuliskan hanl a jawaban akhir saja pada kotak
yang disediakan. Jawaban yang dikehendaki adalah jarvaban benar yang terbaik.

3. Untuk soal-soal Bagian Kedua, tuliskan jarvaban Anda lengkap dengan axgumentasi

dan penjelasan.

4. Setiap soal pada Bagian Pertama bemilai 2 angka, sedangkan setiap s.Jal pada

Bagian Kedua bernilai 8 angka.

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

menyeiesaikan soal yang mana pun sesuka Anda.

6. Gunakan pena atau pulpen. Pensil hanya boleh digunalan untrk gambar atau

sketsa.

7. Jika tenpat ].ing t,.r'sedia tidak mencukupi, gurrakan halaman di belskangnya.

8. Bekerjalah dcngan cern]al dan teliti. Anda sama sekali 1j!q! diperkenankan meng-

gunakan pelghapus cair'.

9. Di akhit tr.s. kurlptlliar belkas soal iri sc'cara utuh.



Nama

BAGIAN PERTAMA

1. Hitunglah

Univ./PT:

t, - rt'e /"n"1 +,",n a)to' \ 40 40/

Diketahui fungsi u(x,g) : .' 1r..tt - 9sin9). Selidiki, apakah

ada fungsi harmonik u(c, g) sehingga f(r) : f(",g) : u(r,y) +
iu(z, y) analitik. Jika ada, tuliskan!

Carilah nilai maksimum dari z2 + 2z 3 pada calram satuan

tertutup lz < 1.

4. Tentukan residu da"ri funssi

tQ): 22+1

di?:0.



Nanra IInir,. /PTr

BAGIAN KEDUA

1. Diberikan bilangan-bilarrgan kompieks .: r . .22. .lan z3 varg nremenl ri zr + -u2 + ?3 : 0

dan .:11 : 1, = l:: : 1. Buktikan bah$,a

'?+23+23:0.



1\*dl!a: Unir,./PT:

2. Diberikar S adalalL scbuah dorlain (himpun.,n terbi*a dan terhubulg) dan -1 rrdalah

sebuah kur]a tcrrllltrrp cli dalam S. DiketaLrri furrgs: /(:) rnalitik pada 
"9 

dan l'{z)
kollti u pada ,9. Buktikrn hahNa

Il, 'I't'
.tl

Lcmilai irrrajiner rrurIDi
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Olrlrpreoe Nasroxar, N{,crp\4atrxa oarv h-uu PoNcoranuex AL.qla
PERGURUAN TINGGI 2016

(ONT{IPA PT)

BIDANG \,IATEI,IATIKA

6 APRIL 2016

WAKTU: 60 MENrr

Struktur Aljabar

Petunjuk pengerjaan:

1. Tes initerdii dari dua bagiar. Bagian Pertama terdiri dad 4 soal, sedangkan Bagian

Kedua terdiri dari 2 soal.

2. Untuk soal-soal Bagian Peftama, tuliskan hanya jarvaban akhir saja pada kotak
yang disediakan. Jarvaban yaDg dikehendaki adalah jawaban benar yang terbaik.

3. Untuk soal soal Bagial Kedua, tuliskan ja$,abar Anda lengkap deDgan argume[tasi
dan penjelasan.

4. Setiap soal pada Bagian Pertama bernilai 2 angka, sedangkan setiap soal pada
Bagian Kedua bernilai 8 angka.

5. Waktu tes adalah $,aktu total untuk kedua bagian. Selama I'aktu itu, Anda boteh
menyelesaikan soal yang mana pun sesuka Anda.

6. Gunakan pena atau pulpen. Pensil hanya boleh digunakan untuk gambar atau
sketsa.

7. Jika tempat I'ang t-"rsedia tidak mencukupi, gunakan halaman di belakargr.la.

E. Bekerjalah dcngan cepat, tetapi ccrmat L]ar teliti. Anda sama sekali Glak diperke-
r .r,lrr r, rrggurrrL r, 1.,91,dl , . bir

L Di ak[il tes. kul4rulkal berka^s s(ral ini sc.]ata ullLh.

Dcfittisi d:u Notasi



Nama:

BAGIAN PERTAMA

z1'. z^ .__.t Urde oaLr sruD 

- 

a,ctalah- \\3,2))

2. Misalkan 1R[c,9] himpunan semua polinom real dengan dua va"ri-

abel r dan y. Jika p : R[c,g] + R[z,y] adalah homomorfisma
grup yang didefinisikan melalui

e, 71x,y1,+ !!.0x1y'

maka kernel da.ri p adalah ...

3. Jika e ada.lah unsur di dng Z[r/2] : {a + t14 | a,b e Z} yang
memenuhi (17+ 12y'2)a:1maka r adalah...

4. Misalkan F : {0,2,4,6,8}. Pada F didefinisika,n opera,si per-
jumlahan dan perkaliaa bilanga,n bulat modulo n. Bilangan asJi

rz terkecil sehingga F membentuk lapangan adalah...

Univ./PT:



Nama: Urlv./PT:

BAGIAN KEDUA

1. I{isalkan 2,, rnerupakan grup pctjurllaLar dari bilan€ian bulat nrodulo n. Tentukan
scnrua bilarrgan asli n sehilgga terdapat pcmclaar bijektif / : 2,, -+ Z. tlan g :

2,, -+ Z, r'aDg rnerrbuat / + 9 : Z, -+ 2' juga Lrijektif.


