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ABSTRACT

This article studies a generalized Fibonacci sequence called Fibonacci-like
sequence. The Fibonacci-like sequence is defined by recurrence relation as

Tn = Tn−1 + Tn−2;n ≥ 2, T0 = p, T1 = p,

with p is a positive integer. Furthermore some of the identities of the Fibonacci-
like sequences associated with the Lucas sequence are discussed. To prove these
identities is used matrix methods.

Keywords: Fibonacci sequence, Lucas sequence, Fibonacci-like sequence, matrix
methods

ABSTRAK

Artikel ini membahas generalisasi barisan Fibonacci yang disebut dengan
barisan yang menyerupai barisan Fibonacci. Barisan yang menyerupai barisan
Fibonacci didefinisikan oleh relasi rekurensi

Tn = Tn−1 + Tn−2;n ≥ 2, T0 = p, T1 = p,

dengan p adalah bilangan bulat positif. Selanjutnya dibahas beberapa
identitas dari barisan yang menyerupai barisan Fibonacci yang dihubungkan
dengan barisan Lucas. Untuk membuktikan beberapa identitas tersebut
digunakan metode matriks.

Kata kunci: Barisan Fibonacci, barisan Lucas, barisan yang menyerupai
barisan Fibonacci, metode matriks
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1. PENDAHULUAN

Burton [2, h.285–286] mengatakan bahwa barisan Fibonacci dikemukakan oleh
ahli matematikawan pada abad pertengahan yaitu Leonardo dari Pisa (1180−
1250) atau lebih dikenal sebagai Fibonacci. Dalam buku Liber Abaci, Fibonacci
melakukan pengamatan tentang keturunan yang dihasilkan oleh sepasang ke-
linci yang muncul dalam imajinasi, seorang pria menaruh sepasang kelinci di
suatu tempat yang seluruhnya dikelilingi dinding. Berapa banyak pasangan ke-
linci yang dapat diproduksi dalam waktu satu tahun, yang dalam setiap setiap
bulannya menghasilkan pasangan kelinci baru dan diasumsikan tidak ada sat-
upun kelinci yang mati. Barisan yang dapat dibentuk dari pengamatan diatas
adalah

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, . . . . (1)

Persamaan (1) disebut dengan barisan Fibonacci. Barisan Fibonacci terbentuk
dari penjumlahan kedua bilangan yang berurutan sebelumnya.

Koshy [7, h.8] menjelaskan bahwa barisan Lucas merupakan pengembangan
dari barisan Fibonacci dengan menggunakan relasi pengulangan Fibonacci dan
kondisi awal yang berbeda, kita bisa membentuk barisan bilangan baru. Misal-
nya, Ln menjadi barisan ke-n dari suatu barisan dengan L0 = 2, L1 = 1, L2 = 3,
dengan Ln = Ln−1 + Ln−2, n ≥ 2. Barisan yang dihasilkan 2, 1, 3, 4, 7, 11, . . .
disebut barisan Lucas.

Sing et al. [9] menggambarkan identitas umum pada hubungan antara
barisan Fibonacci dan Lucas. Thongmoon [10] memberikan identitas tentang
faktor-faktor umum bilangan Fibonacci dan Lucas. Cerin [3] memperoleh sifat
pada faktor-faktor penjumlahan berturut-turut bilangan Fibonacci dan Lucas.

Keskin dan Demirturk [4] memperoleh beberapa identitas baru untuk bi-
langan Fibonacci dan Lucas dengan menggunakan metode matriks, sedan-
gkan Kilic [5] memperoleh beberapa identitas penjumlahan untuk bilangan
Fibonacci menggunakan metode matriks.

Koshy [7, h. 362–363] menjelaskan bahwa pada tahun 1960 Charles H. King
memperkenalkan matriks untuk bilangan Fibonacci klasik. yang dikenal seba-
gai Q-matriks dengan detQ = −1. Koken dan Bozkurt [6] mempelajari dan
mendefinisikan QL-matriks yang mirip dengan Q-matriks. Artikel ini mem-
bahas barisan yang menyerupai barisan Fibonacci yang dihubungkan dengan
barisan Lucas dalam bentuk matriks yang merupakan review sepenuhnya dari
paper Wani dan Badshah [11] dengan tambahan beberapa contoh.

2. MATRIKS UNTUK BARISAN YANG MENYERUPAI
BARISAN FIBONACCI

Wani dan Badshah [11] mendefinisikan generalisasi sebuah barisan Fibonacci
yang disebut barisan yang menyerupai barisan Fibonacci dan didefinisikan se-
bagai

Tn = Tn−1 + Tn−2;n ≥ 2, p ≥ 2, T0 = p, T1 = p,
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sehingga barisan yang menyerupai barisan Fibonacci dapat dituliskan sebagai

p, p, 2p, 3p, 5p, 8p, 13p, . . . .

Matriks yang digunakan untuk barisan yang menyerupai barisan Fibonacci
adalah

T =


1

2

5

2

1

2

1

2

 .

3. SIFAT-SIFAT BARISAN LUCAS DAN BARISAN YANG
MENYERUPAI BARISAN FIBONACCI

Wani dan Badshah [11] memberikan beberapa sifat-sifat antara barisan Lu-
cas dan barisan yang menyerupai barisan Fibonacci dalam bentuk lema dan
teorema-teorema. Sebelum membahas hubungan antara barisan Lucas dengan
barisan yang menyerupai barisan Fibonacci, diberikan lema berikut.

Lema 1 [11] Jika X adalah matriks persegi dengan X2 = X + I maka

p Xn = Tn−1 X + Tn−2 I, n ≥ 2. (2)

Bukti. Bukti dari Lema 1 dapat dilihat pada paper Wani dan Badshah [11].
2

Teorema 2 [11] Jika

T =


1

2

5

2

1

2

1

2

 ,

maka

T n =


Ln

2

5Tn−1

2p

Tn−1

2p

Ln

2

 . (3)

Bukti. Karena T 2 = T + I, maka berdasarkan persamaan (2) diperoleh

pT n = Tn−1T + Tn−2I,

= Tn−1


1

2

5

2

1

2

1

2

+ Tn−2

[
1 0
0 1

]
,
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pT n =


Tn−1 + 2Tn−2

2

5Tn−1

2

Tn−1

2

Tn−1 + 2Tn−2

2

 ,

=


Tn−1 + Tn−2 + Tn−2

2

5Tn−1

2

Tn−1

2

Tn−1 + Tn−2 + Tn−2

2

 ,

pT n =


Tn + Tn−2

2

5Tn−1

2

Tn−1

2

Tn + Tn−2

2

 .

Karena dari definisi barisan dapat dinyatakan bahwa Tn + Tn−2 = pLn, maka
didapat

pT n =


pLn

2

5Tn−1

2

Tn−1

2

pLn

2

 ,

T n =


Ln

2

5Tn−1

2p

Tn−1

2p

Ln

2

 ,

sehingga persamaan (3) terbukti. 2

Contoh 1 Berdasarkan Teorema 2 dengan n = 2 diperoleh
L2

2

5T2−1

2p

T2−1

2p

L2

2

 =


3

2

5p

2p

p

2p

3

2

 ,


3

2

5

2

1

2

3

2

 = T 2.

Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa persamaan (3) lebih mempermudah
untuk mencari nilai matriks T n tanpa harus mengalikan matriks T sebanyak
n.

Teorema 3 [11] Untuk setiap n bilangan bulat positif diperoleh

p2L2
n − 5T 2

n−1 = 4p2(−1)n. (4)
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Bukti. Berdasarkan persamaan (3) didapat

det(T n) =
L2

n

4
−

5T 2
n−1

4p2
. (5)

Karena det(T ) pada Teorema 2 adalah −1, maka dihasilkan

det(T n) = (det(T ))n = (−1)n. (6)

Selanjutnya dengan mensubstitusikan persamaan (5) ke dalam persamaan
(6) didapat

(−1)n =
p2L2

n − 5T 2
n−1

4p2
,

4p2(−1)n = p2L2
n − 5T 2

n−1,

Oleh karena itu persamaan (4) terbukti. 2

Contoh 2 Berdasarkan persamaan (4) dengan n = 3 diperoleh

p2L2
3 − 5T 2

3−1 = 4p2(−1)3. (7)

Untuk ruas kiri diperoleh Untuk ruas kanan diperoleh
p2L2

3 − 5T 2
2 = p2(4)2 − 5(2p)2 4p2(−1)3 = 4p2(−1)

p2L2
3 − 5T 2

3−1 = −4p2. 4p2(−1)3 = −4p2.

Oleh karena ruas kiri dan ruas kanan memiliki nilai yang sama yaitu −4p2

maka persamaan (7) terbukti benar.

Teorema 4 [11] Untuk setiap n, s bilangan bulat positif berlaku

2p2Ln+s = p2 Ln Ls + 5 Tn−1 Ts−1, n ≥ 1, s ≥ 2, (8)

dan
2 Tn+s−1 = Tn−1 Ls + Ln Ts−1, n ≥ 1, s ≥ 1. (9)

Bukti. Bukti dari Teorema 4 dapat dilihat pada paper Wani dan Badshah
[11]. 2

Contoh 3 Berdasarkan persamaan (3) dengan n = 1 dan s = 2 diperoleh

2p2L1+2 = p2 L1 L2 + 5 T1−1 T2−1. (10)

dan

2 T1+2−1 = T1−1 L2 + L1 T2−1. (11)

Selanjutnya pada persamaan (10) didapat
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Untuk ruas kiri diperoleh Untuk ruas kanan diperoleh
2p2L3 = 2p2(4), p2 L1 L2 + 5 T0 T1 = p2(1)(3) + 5(p)(p),
2p2L3 = 8p2. p2 L1 L2 + 5 T0 T1 = 8p2.

Oleh karena ruas kiri dan ruas kanan memiliki nilai yang sama yaitu 8p2, maka
persamaan (10) terbukti benar. Selanjutnya pada persamaan (11) didapat

Untuk ruas kiri diperoleh Untuk ruas kanan diperoleh
2 T2 = 2(2p), T0 L2 + L1 T1 = (p)(3) + (1)(p),
2 T2 = 4p. T0 L2 + L1 T1 = 4p.

Oleh karena ruas kiri dan ruas kanan pada persamaan (11) sama dengan 4p,
maka terbukti bahwa persamaan (11) benar.

Teorema 5 [11] Untuk setiap n, s bilangan bulat positif berlaku

2p2 (−1)s Ln−s = p2 Ln Ls − 5 Tn−1 Ts−1, n ≥ 1, s ≥ 1, (12)

dan
2 (−1)s Tn−s−1 = Tn−1 Ls − Ln Ts−1, 1 ≤ s ≤ n. (13)

Bukti. Bukti dari Teorema 5 dapat dilihat pada paper Wani dan Badshah
[11]. 2

Contoh 4 Berdasarkan persamaan (12) dan (13) dengan n = 2 dan s = 1
diperoleh

2p2 (−1)1 L2−1 = p2 L2 L1 − 5 T2−1 T1−1, (14)

dan
2 (−1)1 T2−1−1 = T2−1 L1 − L2 T1−1. (15)

Selanjutnya pada persamaan (14) didapat

Untuk ruas kiri diperoleh Untuk ruas kanan diperoleh
2p2(−1)1L1 = 2p2(−1)(1), p2L2L1 − 5T1T0 = p2(3)(1)− 5(p)(p).
2p2 (−1)1 L1 = −2p2. p2L2L1 − 5T1T0 = −2p2.

Oleh karena ruas kiri dan ruas kanan pada persamaan (14) memiliki nilai yang
sama yaitu −2p2, maka persamaan (14) terbukti benar. Selanjutnya pada
persamaan (15) dihasilkan

Untuk ruas kiri diperoleh Untuk ruas kanan diperoleh
2(−1)1 T0 = −2p, T1L1 − L2T0 = (p)(1)− (3)(p),

T1L1 − L2T0 = −2p.

Oleh karena ruas kanan dan ruas kiri sama dengan −2p, maka persamaan (15)
terbukti benar.
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Teorema 6 [11] Untuk setiap n, s bilangan bulat positif berlaku

Ln Ls = Ln+s + (−1)s Ln−s, 1 ≤ s ≤ n, (16)

dan

2(−1)s Tn−s−1 =
Tn+s−1 + (−1)s Tn−s−1

Tn−1

, 1 ≤ s ≤ n. (17)

Bukti. Bukti dari Teorema 6 dapat dilihat pada paper Wani dan Badshah
[11]. 2

Contoh 5 Berdasarkan persamaan (16) dan (17) dengan n = 3 dan s = 2
didapat

L3 L2 = L3+2 + (−1)2 L3−2, (18)

dan

2(−1)2 T3−2−1 =
T3+2−1 + (−1)2 T3−2−1

T3−1

. (19)

Selanjutnya pada persamaan (18) didapat

Untuk ruas kiri diperoleh Untuk ruas kanan diperoleh
L3L2 = (4)(3), L5 + (−1)2L1 = (11) + (1)(1),
L3 L2 = 12. L5 + (−1)2 L1 = 12.

Oleh karena ruas kiri dan ruas kanan memiliki hasil yang sama yaitu 12, maka
persamaan (18) terbukti benar. Selanjutnya pada persamaan (19) dihasilkan

Untuk ruas kiri diperoleh Untuk ruas kanan diperoleh

2(−1)2 T0 = 2p.
T4 + (−1)2 T0

T2

=
3p+ (1)(p)

2p
,

T4 + (−1)2 T0

T2

= 2p.

Oleh karena ruas kiri dan ruas kanan pada persamaan (19) sama dengan 2p,
maka persamaan (19) terbukti benar.

Teorema 7 [11] Untuk setiap x, y, z bilangan bulat positif berlaku

4p2Lx+y+z = p2LxLyLz + 5(LxTy−1Tz−1 + Tx−1LyTz−1 + Tx−1Ty−1Lz), (20)

dengan x ≥ 1, y ≥ 1, z ≥ 1, dan

4p2Tx+y+z−1 = p2(Tx−1LyLz + LxTy−1Lz + LxLyTz−1) + 5Tx−1Ty−1Tz−1, (21)

dengan x ≥ 1, y ≥ 1, z ≥ 1, x+ y + z ≥ 1.
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Bukti. Berdasarkan persamaan (3) diperoleh

T x+y+z =


Lx+y+z

2

5 Tx+y+z−1

2p

Tx+y+z−1

2p

Lx+y+z

2

 . (22)

Dengan cara yang lain didapat

T x+y+z = T x+y T z,

T x+y+z =


p2 Lx+y Lz + 5 Tx+y−1 Tz−1

4p2
5 (Lx+y Tz−1 + Tx+y−1 Lz)

4p

Tx+y−1 Lz + Lx+y Tz−1

4p

5 Tx+y−1 Tz−1 + p2 Lx+y Lz

4p2

 .

(23)

Selanjutnya berdasarkan kesamaan dua matriks pada persamaan (22) dan
(23) diperoleh

4p2 Lx+y+z = (2p2 Lx+y)Lz + 5 (2 Tx+y−1) Tz−1.

Kemudian dengan menggunakan persamaan (8) dan (9) dihasilkan

4p2 Lx+y+z = (p2 Lx Ly + 5 Tx−1 Ty−1) Lz + 5 (Tx−1 Ly + Lx Ty−1) Tz−1,

4p2 Lx+y+z = p2 Lx Ly Lz + 5 (Lx Ty−1 Tz−1 + Tx−1 Ly Tz−1 + Tx−1 Ty−1 Lz).

Selain itu juga didapat

4p Tx+y+z−1 = p(2 Tx+y−1) Lz + (2 p Lx+y) Tz−1,

kemudian kedua ruas dipangkatkan dua, sehingga menjadi

4p2Tx+y+z−1 = p2(2Tx+y−1)Lz + (2p2Lx+y)Tz−1.

Selanjutnya dengan menggunakan persamaan (8) dan (9) diperoleh

4p2Tx+y+z−1 = p2(Tx−1Ly + LxTy−1)Lz + (p2LxLy + 5Tx−1Ty−1)Tz−1,

4p2Tx+y+z−1 = p2(Tx−1LyLz + LxTy−1Lz + LxLyTz−1) + 5Tx−1Ty−1Tz−1.

Jadi persamaan (20) dan (21) terbukti. 2

Teorema 8 [11] Untuk setiap x, y bilangan bulat positif berlaku

Ly =
(−1)−x

p2Lz−x

(p2Lx+yLz − 5Tx−1Ty+z−1), (24)
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dan

Ty−1 =
(−1)−x

Lz−x

(LxTy+z−1 − Tz−1Lx+y), (25)

dengan 1 ≤ x ≤ z, y ≥ 1, y + z ≥ 1.

Bukti. Bukti dari Teorema 8 dapat dilihat pada paper Wani dan Badshah
[11]. 2

Teorema 9 [11] Untuk setiap x, y, z bilangan bulat positif berlaku

Ly =
(−1)−x

Tz−x−1

(Lx+yTz−1 − Tx−1Ly+z), (26)

dan

Ty−1 =
p2(−1)−x

5Tz−x−1

(LxLy+z − LzLx+y), (27)

dengan 1 ≤ x ≤ z, y ≥ 1

Bukti. Bukti dari Teorema 9 dapat dilihat pada paper Wani dan Badshah
[11]. 2

Contoh 6 Berdasarkan persamaan (26) dan (27) dengan x = y = 2 dan z = 3
diperoleh

L2 =
(−1)−2

T3−2−1

L2+2T3−1 − T2−1L2+3, (28)

dan

T2−1 =
p2(−1)−2

5T3−2−1

L2L2+3 − L3L2+2. (29)

Selanjutnya pada persamaan (28) dihasilkan

Untuk ruas kiri diperoleh Untuk ruas kanan diperoleh

L2 = 3.
(−1)−2

T0

L4T2 − T1L5 =
1

p
(7)(2p)− (p)(11),

(−1)−2

T0

L4T2 − T1L5 = 3.

Oleh karena ruas kiri dan ruas kanan memiliki hasil yang sama yaitu 3, maka
persamaan (28) terbukti benar. Selanjutnya untuk ruas kiri pada persamaan
(29) didapat
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Untuk ruas kiri diperoleh Untuk ruas kanan diperoleh

T1 = p.
p2(−1)−2

5T0

(L2L5 − L3L4) =
p2

5p
(33− 28),

p2(−1)−2

5T0

(L2L5 − L3L4) = p.

Oleh karena ruas kiri dan ruas kanan pada persamaan (29) sama dengan p,
maka persamaan (29) terbukti benar.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat
disimpulkan bahwa beberapa sifat dari barisan Lucas dan barisan yang menyeru-
pai barisan Fibonacci dapat disajikan dalam bentuk matriks, dimana entri-
entri matriks tersebut adalah barisan Lucas dan barisan yang Menyerupai
barisan Fibonacci.

Selanjutnya operasi hitung antara barisan Lucas dengan barisan yang menye-
rupai barisan Fibonacci menghasilkan barisan Lucas maupun barisan yang
menyerupai barisan Fibonacci. Kemudian operasi hitung antara barisan Lucas
dengan barisan Lucas menghasilkan barisan Lucas dan operasi hitung antara
barisan yang menyerupai Fibonacci dengan barisan yang menyerupai barisan
Fibonacci menghasilkan barisan yang menyerupai barisan Fibonacci.

Ucapan terima kasih Penulis mengucapkan terima kasih yang tidak ter-
hingga kepada Ibu Musraini M., M.Si. yang telah membimbing dan mem-
berikan arahan dalam penulisan artikel ini.
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