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Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK) dan
Faktor Persekutuan Terbesar (FPB)

Bahan Diskusi dan Presentasi_p.17

No.1
Tiga orang satpam mendapat giliran jaga pada malam hari. Satpam pertama mendapat giliran
tiap 2 hari sekali. Satpam kedua setiap 5 hari sekali. Sedangkan satpam ketiga setiap 6 hari
sekali. Jika tanggal 1 Desember 2008, untuk pertama kali semua bertugas bersama-sama,
tentukan pada tanggal berapa mereka akan bertugas bersama-sama untuk kedua kalinya!

Penyelesaian:
Cara I
Karena ketiganya mendapat giliran bersama pada tanggal 1 Desember 2008, maka secara
manual dapat dihitung mengunakan kalender sbb:
I : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 2, 4, ....
II : 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 5, 10, 15, ....
III : 1, 7, 13, 19, 25, 31, 6, 12, ....
Ternyata mereka akan bertugas bersama lagi pada tanggal 31 Desember 2008

Cara II
Mencari KPK dari 2, 5, dan 6 dengan cara
Langkah ke-1: isikan angka 2, 5, dan 6 pada kolom ke-2, 3, dan 4 sbb:

2 2 5 6

Langkah ke-2: isikan bilangan prima pada kolom ke-1 yang memenuhi (habis terbagi) oleh
ketiganya atau salah satunya.
Pada kolom ke-1, baris ke-1 dipilih 2 karena, tidak ada bilangan
prima yang habis terbagi oleh ketiganya.

Langkah ke-3: bagi ketiganya dengan bilangan prima pada kolom ke-1 baris ke-1
Pada baris ke-2, kolom 2, 3, dan 4 adalah hasil bagi ketiga bilangan
tersebut dengan bilangan prima pada kolom ke-1, namun karena 5
tidak habis dibagi 2, maka 5 tetap ditulis seperti biasa
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Langkah ke-4: isikan bilangan prima pada kolom ke-1 baris ke-2, yang memenuhi (habis
terbagi) oleh ketiganya atau salah satu bilangan pada baris ke-2

Pada kolom ke-1, baris ke-2 dipilih 2 karena, tidak ada bilangan
prima yang habis terbagi oleh ketiganya.

Langkah ke-5: bagi ketiganya dengan bilangan prima pada kolom ke-1 baris ke-2
Pada baris ke-3, kolom 2, 3, dan 4 adalah hasil bagi ketiga bilangan
pada baris ke-2 dengan bilangan prima pada kolom ke-1 baris ke-2,
namun karena 5 tidak habis dibagi 3, maka 5 tetap ditulis seperti
biasa. Sedangkan hasil bagi yang sudah pada angka 1, maka tidak
perlu lagi dibagi

Langkah ke-6: isikan bilangan prima pada kolom ke-1 baris ke-3, yang memenuhi (habis
terbagi) oleh ketiganya atau salah satu bilangan pada baris ke-3

Pada kolom ke-1, baris ke-3 dipilih 5 karena, tidak ada bilangan
prima yang habis terbagi oleh ketiganya.

Langkah ke-7: bagi ketiganya dengan bilangan prima pada kolom ke-1 baris ke-3
Pada baris ke-4, kolom 2, 3, dan 4 adalah hasil bagi ketiga bilangan
pada baris ke-2 dengan bilangan prima pada kolom ke-1 baris ke-3.
Sedangkan hasil bagi yang sudah pada angka 1, maka tidak perlu
lagi dibagi. Ini merupakan langkah terakhir, karena semua angka
pada baris terakhir sudah menunjukkan angka 1

Dengan demikian KPK dari 2, 5 dan 6 adalah hasil kali semua bilangan pada kolom ke-1
= 2×3×5
= 30
Karena mereka bertugas bersama untuk pertama kalinya ditanggal 1 Desember 2008, maka
30 hari kemudian yaitu tanggal 31 Desember 2008, mereka akan bertugas bersama lagi untuk
kedua kalinya

No.2
a. bilamana KPK (p, q) = pq?

Penyelesaian:
Hal ini terjadi bila, tidak ada faktor prima yang habis dibagi sekaligus baik p maupun q.
Sebagai contoh KPK dari 5 dan 6 adalah 30

2 5 6
3 5 3
5 5 1

1 1
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Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa bilangan prima baik 2, 3, maupun 5 tidak habis
dibagi sekaligus oleh bilangan 5 maupun 6. Coba bandingkan dengan contoh berikut!
KPK dari 6 dan 8 adalah 24 bukan 48

2 6 8
2 3 4
2 3 2
3 3 1

1 1
Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa ada bilangan prima pada baris pertama (yang
dilingkari) habis dibagi sekaligus oleh bilangan 6 maupun 8

b. bilamana KPK (p, q) = q?
Penyelesaian:
Hal ini terjadi bila, q merupakan kelipatan dari p atau dengan kata lain,
q habis dibagi dengan p atau dengan kata lain
p merupakan FPB dari p dan q
Sebagai contoh KPK dari 3 dan 15 adalah 15

3 3 15
5 1 5

1 1
Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa 15 habis dibagi dengan 3. Atau dengan kata lain
3 merupkan hasil kali bilangan-bilangan prima pada kolom pertama yang dilingkari juga
merupakan FPB dari 3 dan 15. Untuk memperjelas lihat contoh lainnya!

KPK dari 10 dan 20 adalah 20
2 10 20
5 5 10
2 1 2

1 1
Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa 20 habis dibagi dengan 10 atau dengan kata lain
10 merupkan hasil kali bilangan-bilangan prima pada kolom pertama yang dilingkari yaiu
2×5 juga merupakan FPB dari 10 dan 20.

Coba bandingkan dengan poin a, untuk FPB dari 6 dan 8!
Berdasarkan tabel terlihat bahwa ada bilangan prima yang habis dibagi baik 6 maupun 8.
Artinya FPB dari 6 dan 8 adalah 2, tetapi 8 bukan kelipatan dari 6.

No.3
Misalkan p = a3b2c5 dan q = a2b3c4 untuk a, b, dan c bilangan-bilangan prima yang berbeda.
Nyatakan KPK (p, q) sebagai hasil kali dari bilangan-bilangan prima.

Penyelesaian:

a2b2c4 a3b2c5 a2b3c4

ac ac B
b 1 B

1 1
Karena hasil kali faktor prima yang dilingkari pada kolom ke-1 merupakan FPB, maka
berdasarkan tabel FPB dari a3b2c5 dan a2b3c4 adalah a2b2c4 sedangkan KPK dari a3b2c5 dan
a2b3c4 adalah a2b2c4 × ac × b = a3b3c5.
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Perhatikan hasil FPB dari a3b2c5 dan a2b3c4 adalah a2b2c4. Artinya FPB merupakan faktor
prima yang sama dengan pangkat terkecil, sedangkan KPK dari a3b2c5 dan a2b3c4 adalah
a3b3c5. Artinya KPK merupakan semua faktor prima dengan pangkat terbesar.

Sebagai contoh FPB dan KPK dari 20 dan 24
2 20 24
2 10 12
2 5 6
3 5 3
5 5 1

1 1
Berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat maka FPB dari 20 dan 24 adalah 22 dan KPK dari
20 dan 24 adalah 23×3×5

No.4
Irfan dan Rian adalah mahasiswa semester akhir pada salah satu perguruan tinggi di kota
Kupang. Irfan pergi ke kampus untuk konsultasi skripsinya 3 hari sekali dan Rian 5 hari
sekali. Jika Irfan terakhir ke kampus tanggal 12 Maret 2008 dan Rian tanggal 17 Maret 2008,
maka tanggal berapakah paling cepat mereka dapat bertemu di kampus secara bersama-sama?

Penyelesaian:
Irfan 3 hari sekali konsultasi dan terakhir konsultasi tanggal 12 Maret 2008, sedangkan
Rian 5 hari sekali konsultasi dan terakhir konsultasi tanggal 17 Maret 2008, maka

3 3 5
5 1 5

1 1
KPK dari 3 dan 5 adalah 15. Sehingga mereka akan bertemu bersama di kampus paling cepat
15 hari setelah tanggal 12 Maret 2008 atau tanggal 12 + 15 = 27 Maret 2008

Latihan Mandiri_p.41

No.1
Tiga orang anak berlatih bulu tangkis di tempat yang sama dengan jadwal yang berbeda.
Florin berlatih setelah 2 hari sekali. Ama berlatih setiap 4 hari sekali, dan Ba’i berlatih setiap
3 hari sekali. Jika pada tanggal 24 Agustus 2008 mereka berlatih bersama-sama, maka
mereka akan berlatih bersama-sama lagi pada tanggal?

Penyelesaian:
Florin berlatih 2 hari sekali
Ama berlatih 4 hari sekali, dan
Bai berlatih 3 hari sekali

2 2 4 3
2 1 2 3
3 1 1 3

1 1 1
Karena KPK dari 2, 4, dan 3 adalah 22×3 = 12, maka mereka bertiga akan berlatih bersama
lagi 12 hari kemudian setelah tanggal 24 Agustus 2008 atau 24 + 12 = 36. Karena bulan
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Agustus hanya berakhir ditanggal 31, maka 36 – 31 = 5. Jadi mereka akan berlatih bersama
lagi pada tanggal 5 September 2008

No.2
Kelipatan persekutuan terkecil (KPK) dari 3p2q dan 12pq3 adalah ....

Penyelesaian:
KPK dari 3p2q dan 12pq3

Karena KPK merupakan semua faktor prima dengan pangkat terbesar, maka pangkat terbesar
dari p dan q adalah p2q3, dan KPK dari (p, q) = q jika q merupakan kelipatan p maka (3, 12) =
12. Sehingga KPK dari 3p2q dan 12pq3 adalah 12p2q3

No.3
Faktor persekutuan terbesar dari 18x2y5z3 dan 24x3y2z5 adalah ....

Penyelesaian:
FPB dari 18x2y5z3 dan 24x3y2z5

Karena FPB merupakan faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil, maka pangkat
terkecil dari x, y dan z adalah x2y2z3, dan FPB dari (18, 24) = 2×3 = 6. Sehingga FPB dari
18x2y5z3 dan 24x3y2z5 adalah 6 x2y2z3

No.4
Sebuah distributor (penyalur) semen di toko Besi Baja mendapat setoran 4 rit semen. Setiap
rit berisi 16 sak semen. Oleh agen tersebut akan disetorkan secara merata kepada 8 agen yang
ada di beberapa kecamatan. Berapa sak semen yang diterima oleh masing-masing agen?

penyelesaian:
1 rit = 16 sak semen, maka 4 rit = 64 sak semen. Jika dibagikan kepada 8 agen, maka masing-
masing agen mendapatkan 8 sak semen

No.5
Ibu Maryam seorang distributor di kota “X” menerima kiriman beras sebanyak 6 rit yang
masing-masing rit berisi 12 karung, dan akan dibagikan rata pada 9 agen di beberapa
kecamatan. Berapa karung beras yang akan diterima para agen tersebut?

Penyelesaian:
1 rit = 12 karung beras, maka 6 rit = 72 karung beras. Jika dibagikan kepada 9 agen, maka
masing-masing agen mendapatkan 8 karung beras

No.6
Sebuah truk berisi 72 sak semen disetor ke agen penyalur “A”. oleh agen A tersebut seluruh
semen akan disetor secara merata kepada 9 agen penyalur yang lebih kecil yakni penyalur “B,
C, D, E, F, G, H, I, dan J”. Jika setiap sak semen yang disetor ke agen penyalur dijual dengan
harga Rp40.000,00 berapa rupiah uang yang harus dibayarkan oleh masing-masing penyalur
tersebut kepada agen penyalur A?

Penyelesaian:
Karena ada 72 sak semen, maka masing-masing dari 9 agen tersebut menerima 8 sak semen.
Jika harga 1 sak semen Rp40.000,00, maka jumlah uang yang akan disetor masing-masing
dari 9 agen tersebut adalah 8(Rp40.000,00) = Rp320.000,00


