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ABSTRACT

This articel discusses some development of numbers and series on triangular
number. Then the development of numbers and series on triangular number
involved in this study are the sum and difference in triangular number, the
difference in the square of the triangular number, the sum of triangular number
and the sum of the sum of triangular numbers. These are proved directly and
using the concept of mathematical induction.
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ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang beberapa pengembangan barisan dan deret pada
bilangan segitiga. Kemudian pengembangan barisan dan deret pada bilangan
segitiga yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah jumlah dan selisih bilangan
segitiga, selisih kuadrat bilangan segitiga, jumlah dari bilangan segitiga dan
jumlah dari jumlah bilangan segitiga. Ini dibuktikan secara langsung dan dengan
menggunakan konsep induksi matematika.

Kata kunci: Bilangan segitiga, bilangan segitiga ganjil, bilangan segitiga genap

1. PENDAHULUAN

Bilangan adalah suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari matematika. Terdapat
berbagai jenis bilangan yang ada dalam matematika diantaranya bilangan rill,
bilangan cacah, bilangan irrasional, bilangan bulat dan lain sebagainya. Apabila
bilangan tersebut disusun ke dalam suatu barisan, maka akan terbentuk pola
tertentu. Elemen dari barisan bilangan tersebut disebut suku. Adapun cabang
ilmu matematika yang membahas tentang bilangan secara khusus adalah teori
bilangan. Burton [4, h. 13] menyatakan bahwa teori bilangan adalah salah satu
cabang tertua matematika.
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Barisan dan deret yang standar adalah barisan geometri dan aritmatika, tetapi
tidak semua barisan dalam bentuk tersebut. Berbagai macam barisan yang kita
kenal, salah satu diantaranya barisan segitiga. Barisan segitiga merupakan suatu
barisan bilangan yang membentuk sebuah pola bilangan segitiga. Bilangan segitiga
merupakan suatu bilangan yang dihasilkan dari menjumlahkan titik-titik yang
membentuk segitiga.

Banyak matematikawan yang telah membahas tentang perkembangan bilangan
segitiga antara lain yaitu Anton dan Rorres [1, h. 69] membahas matriks segitiga
atas dan bawah, Asiru [2] membahas generalisasi formula untuk bilangan segitiga
dari penjumlahan dan perkalian dua bilangan asli. Kemudian Oh dan Sun [9]
membahas jumlah kuadrat campuran dan bilangan segitiga. Selanjutnya Perez dan
Rosales [10] membahas bilangan frobenius untuk barisan bilangan segitiga dan
bilangan segiempat. Kemudian Li et al. [7] membahas metode spektral untuk
prisma segitiga. Selanjutnya Chang et al. [5] membahas segitiga mengenai
konsistensi hubungan preferensi fuzzy. Sedangkan Berana et al. [3] membahas
bilangan segitiga dan bilangan segiempat.

Berana et al. [3] membahas tentang formula jumlah dua bilangan segitiga
berturut-turut menghasilkan bilangan kuadrat. Berdasarkan formula tersebut
penulis tertarik untuk membuat generalisasi formula untuk jumlah dan selisih
bilangan segitiga, selisih kuadrat bilangan segitiga, jumlah dari bilangan segitiga
dan jumlah dari jumlah bilangan segitiga.

2.BILANGAN SEGITIGA

Pada bagian ini diberikan definisi dan teorema bilangan segitiga. Berana et al. [3]
mendefinisikan bilangan segitiga yang tertera pada Definisi 1.

Definisi 1 Bilangan segitiga T (n) adalah bilangan yang dihasilkan dari
menjumlahkan titik-titik yang membentuk segitiga.

Selanjutnya pola barisan bilangan segitiga adalah

1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45, 55, 66, 78, . . . .

Dalam berbagai teks dibahas definisi bilangan segitiga antara lain Jitman dan
Phongthai [6] mengemukakan bahwa bilangan segitiga merupakan bilangan
figuratif yang dapat direpresentasikan oleh susunan segitiga sama sisi dari jarak
yang sama. Kemudian, Perez dan Rosales [10] mengemukakan bahwa bilangan
segitiga merupakan bilangan bulat positif dari jumlah titik-titik yang membentuk
segitiga sama sisi. Selanjutnya Muche et al. [8] mengemukakan bahwa bilangan
segitiga ke-n merupakan jumlah titik yang membentuk segitiga, dan sama dengan
jumlah n bilangan asli dari 1 sampai n.

Secara umum, bilangan segitiga adalah bilangan yang didapatkan dari
menjumlahkan semua bilangan bulat positif yang kurang dari atau sama dengan
bilangan bulat positif n.
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Selanjutnya, Berana et al. [3] memberikan teorema bilangan segitiga sebagai
berikut:

Teorema 2 Untuk bilangan asli n, bilangan segitiga ke-n diberikan oleh

T (n) = 1 + 2 + 3 + · · ·+ n =
n(n+ 1)

2
. (1)

Bukti. Bukti dari teorema ini dapat dilihat dalam artikel Berana et al. [3]. ✷

Selain itu, Berana et al. [3] juga memberikan teorema penjumlahan bilangan
sebagai berikut:

Teorema 3 Jumlah dua buah bilangan segitiga berturut-turut selalu kuadrat
sempurna.

Bukti. Bukti dari teorema ini dapat dilihat dalam artikel Berana et al. [3]. ✷

Teorema berikut ini memberikan kondisi untuk T (n) yang merupakan kuadrat
sempurna.

Teorema 4 Bilangan asli N adalah bilangan segitiga jika dan hanya jika 8N + 1
adalah kuadrat sempurna.

Bukti. Bukti dari teorema ini dapat dilihat dalam artikel Berana et al. [3]. ✷

3. JUMLAH DAN SELISIH BILANGAN SEGITIGA

Pada bagian ini diberikan hasil dari jumlah dan selisih dua buah bilangan segitiga
yang secara umum berjarak 2k seperti teorema berikut.

Teorema 5 Untuk setiap n, k ∈ Z
+, jumlah dan selisih dua buah bilangan

segitiga yang berjarak 2k berturut-turut yaitu

T (n+ k) + T (n− k) = n(n+ 1) + k2, (2)

dan

T (n+ k)− T (n− k) = (2n+ 1)k. (3)

Bukti. Pembuktian teorema ini dapat dilakukan secara langsung atau substitusi.

(i) Jumlah dari dua buah bilangan segitiga yang berjarak 2k adalah

T (n+ k) + T (n− k) =
(n+ k)((n+ k) + 1)

2
+

(n− k)((n+ 1)− k)

2
,
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T (n+ k) + T (n− k) =
(n+ k)(n+ k + 1)

2
+

(n− k)(n− k + 1)

2
,

=
n2 + 2nk + n+ k2 + k

2
+

n2
− 2nk + n+ k2

− k

2
,

=
2n2 + 2n+ 2k2

2
,

=
2(n2 + n+ k2)

2
,

= n2 + n+ k2,

T (n+ k) + T (n− k) = n(n+ 1) + k2.

Karena n(n+1) genap, maka n(n+1)+k2 adalah ganjil jika k ganjil, dan n(n+
1) + k2 adalah genap jika k genap. Dengan demikian terbuktilah persamaan
(2).

(ii) Selisih dari dua buah bilangan segitiga yang berjarak 2k adalah

T (n+ k)− T (n− k) =
(n+ k)((n+ k) + 1)

2
−

(n− k)((n+ 1)− k)

2
,

=
(n+ k)(n+ k + 1)

2
−

(n− k)(n− k + 1)

2
,

=
n2 + 2nk + n+ k2 + k

2
−

n2
− 2nk + n+ k2

− k

2
,

=
4nk + 2k

2
,

=
2(2nk + k)

2
,

= 2nk + k,

T (n+ k)− T (n− k) = (2n+ 1)k

Karena (2n+1) ganjil, maka (2n+1)k adalah ganjil jika k ganjil, dan (2n+1)k
adalah genap jika k genap. Dengan demikian terbuktilah persamaan (3).

Dapat disimpulkan bahwa jumlah dan selisih dua buah bilangan segitiga yang
berjarak 2k terpenuhi. Terbuktilah bahwa Teorema 5 adalah benar. ✷

4. SELISIH KUADRAT BILANGAN SEGITIGA

Pada bagian ini dibahas formula selisih kuadrat dua buah bilangan segitiga seperti
teorema berikut.

Teorema 6 Selisih kuadrat dua buah bilangan segitiga merupakan bilangan
kubik atau pangkat tiga.

[T (n+ 1)]2 − [T (n)]2 = (n+ 1)3. (4)
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Bukti. Pembuktian teorema ini secara langsung atau substitusi, yaitu

[T (n+ 1)]2 − [T (n)]2] =

[

(n+ 1)(n+ 2)

2

]2

−

[

n(n+ 1)

2

]2

,

=
n4 + 6n3 + 13n2 + 12n+ 4

4
−

n4 + 2n3 + n2

4
,

=
(n4 + 6n3 + 13n2 + 12n+ 4)− (n4 + 2n3 + n2)

4
,

=
4n3 + 12n2 + 12n+ 4

4
,

=
4(n3 + 3n2 + 3n+ 1)

4
,

= n3 + 3n2 + 3n+ 1,

[T (n+ 1)]2 − [T (n)]2] = (n+ 1)3.

Oleh karena itu Teorema 6 terbukti. ✷

Dari persamaan (4) diperoleh pola barisan berikut:

8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729, 1000, 1331, 1728, . . . .

5. JUMLAH DARI T(n) DAN S(T(m))

Pada bagian ini dibahas barisan yang baru yaitu jumlah T (n) atau S(T (m)) dan
jumlah S(T (m)) atau S(S(T (p)) beserta contoh.

Dari barisan bilangan segitiga T (n), dapat diperoleh barisan yang baru yaitu
barisan jumlah T (n) atau S(T (m)). Adapun bentuk barisan dari jumlah T (n) atau
S(T (m)) adalah

1, 4, 10, 20, 35, 56, 84, 120, 165, 220, 286, 364, 455, 560, . . . .

Teorema 7 Untuk bilangan asli m, jumlah bilangan segitiga sampai ke-m,
diberikan oleh

S(T (m)) =
m
∑

n=1

T (n) =
m(m+ 1)(m+ 2)

6
. (5)

Bukti. Pembuktian teorema ini menggunakan metode induksi matematika.

(i) Untuk m = 1 diperoleh

m
∑

n=1

T (n) =
1

∑

n=1

T (n) = T (1) = 1.

Oleh karena itu, S(T (1)) adalah benar.
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(ii) Asumsikan benar untuk m = k, yaitu

k
∑

n=1

T (n) = T (1) + T (2) + · · ·+ T (k),

= 1 + 3 + · · ·+ T (k) =
k(k + 1)(k + 2)

6
.

Selanjutnya, persamaan (5) ditunjukkan benar untuk m = k + 1, yaitu (k +
1)(k + 2)(k + 3)/6, diperoleh

k+1
∑

n=1

T (n) = 1 + 3 + · · ·+ T (k) + T (k + 1),

=
k(k + 1)(k + 2)

6
+ T (k + 1),

dengan telah diketahui persamaan (1), diperoleh

k+1
∑

n=1

T (n) =
k(k + 1)(k + 2)

6
+

(k + 1)(k + 2)

2
,

=
(k + 1)

6
(k(k + 2) + 3(k + 2)),

=
(k + 1)

6
(k2 + 5k + 6),

k+1
∑

n=1

T (n) =
(k + 1)(k + 2)(k + 3)

6
.

Jadi, dengan metode induksi matematika terbuktilah persamaan (5). ✷

Selanjutnya, diberikan contoh untuk mempermudah mencari jumlah suku ke-m
dari jumlah T (n) atau S(T (m)). Adapun contoh untuk jumlah T (n) atau S(T (m))
sebagai berikut:

Contoh 1 Akan ditentukan suku ke-26 dari S(T (m)). Masalah ini diselesaikan
dengan dua cara yaitu dengan menggunakan deret T (n) dan dengan Teorema 7.

(i) Menggunakan deret T (n)

m
∑

n=1

T (n) = 1 + 3 + 6 + 10 + 15 + 21 + 28 + 36 + 45 + 55 + 66

+78 + 91 + 105 + 120 + 136 + 153 + 171 + 190

+210 + 231 + 253 + 276 + 300 + 325 + 351
m
∑

n=1

T (n) = 3.276.
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(ii) Menggunakan Teorema 7

S(T (m)) =
m(m+ 1)(m+ 2)

6
,

S(T (26)) =
26(26 + 1)(26 + 2)

6
,

=
26(27)(28)

6
,

=
19.656

6
,

S(T (26)) = 3.276.

Jadi, dapat dilihat bahwa dari kedua cara tersebut, dengan menggunakan deret
T (n) untuk mencari suku ke-26 dari jumlah T (n) atau S(T (m)) sangat rumit dalam
mengerjakannya, dan tentunya untuk mencari suku ke-100 pasti lebih rumit dari
pada mencari suku ke-26. Dengan demikian, cara yang lebih mudah untuk mencari
suku barisan dari jumlah T (n) atau S(T (m)) yaitu dengan menggunakan Teorema
7.

Dengan didapatnya barisan S(T (m)), dapat diperoleh barisan yang baru yaitu
jumlah dari S(T (m)) atau S(S(T (p))). Adapun bentuk barisan dari jumlah
S(T (m)) atau S(S(T (p))) sebagai berikut:

1, 5, 15, 35, 70, 126, 210, 330, 495, 715, 1001, 1365, 1820, . . . .

Teorema 8 Untuk bilangan asli p, jumlah dari S(T (m) sampai ke-p, diberikan oleh

S(S(T (p))) =

p
∑

m=1

S(T (m)) =
p(p+ 1)(p+ 2)(p+ 3)

24
. (6)

Bukti. Pembuktian teorema ini menggunakan metode induksi matematika.

(i) Untuk p = 1 diperoleh

p
∑

m=1

S(T (m)) =
1

∑

m=1

S(T (m)) = S(T (1)) = 1.

Oleh karena itu, S(S(T (1))) adalah benar.

(ii) Asumsikan benar untuk p = k, yaitu

k
∑

m=1

S(T (m)) = S(T (1)) + S(T (2)) + · · ·+ S(T (k)),

= 1 + 4 + · · ·+ S(T (k)) =
k(k + 1)(k + 2)(k + 3)

24
.
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Selanjutnya, persamaan (6) ditunjukkan benar untuk p = k + 1, yaitu (k +
1)(k + 2)(k + 3)(k + 4)/24, diperoleh

k+1
∑

m=1

S(T (m)) = 1 + 4 + · · ·+ S(T (k)) + S(T (k + 1)),

=
k(k + 1)(k + 2)(k + 3)

24
+ S(T (k + 1)),

dengan telah diketahui persamaan (5), diperoleh

k+1
∑

m=1

S(T (m)) =
k(k + 1)(k + 2)(k + 3)

24
+

(k + 1)(k + 2)(k + 3)

6
,

=
(k + 1)(k + 2)

24
(k(k + 3) + 4(k + 3)),

=
(k + 1)(k + 2)

24
(k2 + 7k + 12),

k+1
∑

m=1

S(T (m)) =
(k + 1)(k + 2)(k + 3)(k + 4)

24
.

Jadi, dengan metode induksi matematika terbuktilah persamaan (6). ✷

Selanjutnya, diberikan contoh untuk mempermudah mencari suku ke-p dari
jumlah S(T (m)) atau S(S(T (p))). Adapun contoh untuk jumlah dari S(T (m))
atau S(S(T (p))) sebagai berikut:

Contoh 2 Akan ditentukan suku ke-22 dari S(S(T (p))). Masalah ini diselesaikan
dengan dua cara yaitu dengan menggunakan deret S(T (n)) dan dengan Teorema 8.

(i) Menggunakan deret S(T (m))

p
∑

m=1

S(T (m)) = 1 + 4 + 10 + 20 + 35 + 56 + 84 + 120 + 165

+ 220 + 286 + 364 + 455 + 560 + 680 + 816

+ 969 + 1140 + 1330 + 1540 + 1771 + 2024
p

∑

m=1

S(T (m)) = 12.650.

(ii) Menggunakan Teorema 8

S(S(T (p))) =
p(p+ 1)(p+ 2)(p+ 3)

24
,

S(S(T (22))) =
22(22 + 1)(22 + 2)(22 + 3)

24
,
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S(S(T (22))) =
22(23)(24)(25)

24
,

=
303.600

24
,

S(S(T (22))) = 12.650.

Jadi, dapat dilihat bahwa dari kedua cara tersebut, dengan menggunakan deret
S(T (m)) untuk mencari suku ke-22 dari jumlah S(T (m)) atau S(S(T (p))) sangat
rumit dalam mengerjakannya, dan tentunya untuk mencari suku ke-100 pasti lebih
rumit dari pada mencari suku ke-22. Dengan demikian, cara yang lebih mudah
untuk mencari suku barisan dari jumlah S(T (m)) atau S(S(T (p))) yaitu dengan
menggunakan Teorema 8.

6. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dari bagian-bagian sebelumnya, dapat disimpulkan
bahwa dengan menggunakan formula jumlah dua buah bilangan segitiga
berturut-turut yang menghasilkan bilangan kuadrat sempurna dan dengan
menggunakan pola barisan bilangan segitiga diperoleh formula jumlah dan selisih
dua buah bilangan segitiga yang menghasilkan pola barisan tertentu yaitu
bilangan ganjil dan bilangan genap, selisih kuadrat dua buah bilangan segitiga
yang menghasilkan bilangan kubik atau pangkat tiga, jumlah dari T (n) atau
S(T (m)) dan jumlah dari S(T (m)) atau S(S(T (p))). Dengan ditemukannya
formula baru tersebut, diperoleh deret dan barisan yang baru.
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