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Invarian adalah sebuah prinsip yang sangat berguna dalam pemecahan berbagai masalah. Secara harafiah, arti dari invarian adalah tidak berubah atau tetap. Jadi kita mencari suatu aspek yang tidak berubah dalam suatu proses. Kita akan mengerjakan beberapa contoh soal dulu. 
C1. Di sebuah kelas dengan 32 siswa, seorang guru menulis bilangan‐bilangan 1, 2, 3, 4, sampai 33 
ditulis di papan tulis. Para siswa secara bergiliran dipanggil. Ketika dipanggil, mereka menghapus 
dua bilangan, kemudian menulis selisih dari kedua bilangan itu. Misalnya 19 dan 30 dihapus, maka 

 s gan gselisihnya 11 ditulis di papan tulis. Buktikan bahwa iswa terakhir pasti menulis bilan anjil. Ketika seorang siswa memilih dua bilangan 𝑎 dan 𝑏, perhatikan bahwa paritas dari 𝑎 + 𝑏 sama dengan paritas dari bilangan yang ditulisnya |𝑎 − 𝑏|. Artinya, paritas dari jumlah bilangan-bilangan di papan tulis tidak pernah berubah dari siswa pertama sampai siswa terakhir. Ini dia invariannya! Pada awalnya, jumlah seluruh bilangan adalah 1 + 2 + ⋯ + 33 = × = 33 × 17, yang paritasnya ganjil. Maka bilangan terakhir yang tersisa juga harus ganjil, dan bukti kita selesai. 
C2. Seorang anak menulis tiga bilangan yaitu 5, 6, dan 7. Setiap menit, ia menghapus dua bilangan, 
sebutlah a dan b, kemudian menulis dua bilangan lagi yaitu 0,6a+0,8b dan 0,8a‐0,6b. Mungkinkah 
pada suatu saat ia mendapat tiga bilangan 2, 6, 10? Ketika melihat bilangan 0,6 dan 0,8, atau bisa ditulis  dan , kita mungkin langsung teringat dengan tripel Pythagoras (3,4,5). Jadi kita coba lihat jumlah kuadratnya: (0,6𝑎 + 0,8𝑏) + (0,8𝑎 − 0,6𝑏) =0,36𝑎 − 0,96𝑎𝑏 + 0,64𝑏 + 0,64𝑎 − 0,96𝑎𝑏 + 0,36𝑏 = 𝑎 + 𝑏 . Kita langsung dapat invariannya, yaitu jumlah kuadrat dari bilangan-bilangan itu. Tetapi 2 + 6 + 10 = 140 sedangkan 5 + 6 + 7 = 110. Akibatnya, ia tidak mungkin mendapat bilangan 2, 6, 10. 
C3. Jika 𝑎 𝑎 𝑎 𝑎 + 𝑎 𝑎 𝑎 𝑎 + 𝑎 𝑎 𝑎 𝑎 + ⋯ + 𝑎 𝑎 𝑎 𝑎 = 0, tunjukkan bahwa 𝑛 habis dibSekilas, kelihatanny  tidak ada hu l ini dengan invarian, karena tidak ada pragi 4. a bungan antara soa
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oses yang kita lakukan. Tapi kita bisa buat sendiri prosesnya! Lakukan proses berikut: Jika 𝑎 = −1, ubah menjadi 𝑎 = 1. Silakan dicek bahwa dalam proses ini, nilai 𝑎 𝑎 𝑎 𝑎 + 𝑎 𝑎 𝑎 𝑎 +𝑎 𝑎 𝑎 𝑎 + ⋯ + 𝑎 𝑎 𝑎 𝑎  invarian dalam modulo 4. Jadi nilai di atas invarian dalam modulo 4 jikakita ubah semuanya menjadi 1. Jika 𝑎 = 𝑎 = 𝑎 = ⋯ = 𝑎 = 1, maka 𝑎 𝑎 𝑎 𝑎 + 𝑎 𝑎 𝑎 𝑎 +𝑎 𝑎 𝑎 𝑎 + ⋯ + 𝑎 𝑎 𝑎 𝑎 = 𝑛. Jadi 𝑛 ≡ 0 modulo 4, dan bukti kita selesai. Beberapa contoh di atas sepertinya sudah cukup untuk memahami dasar-dasar dari invarian. Sebuah prinsip yang hampir sama dengan invarian adalah monovarian. Tidak seperti invarian,  monovarian adalah nilai yang bisa berubah, naik atau turun. Nilai monovarian selalu naik atauselalu turun, tidak keduanya. 
C4. Di sebuah kelas, pada tahun ajaran baru, beberapa anak sudah saling mengenal tetapi ada jug
yang belum saling mengenal. Untuk setiap anak, maksimal ada tiga orang yang tidak dikenalnya di
kelas itu. Ada dua buah meja besar, masing‐masing memiliki jumlah kursi yang cukup seluruh sisw
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Buktikan bahwa anak‐anak itu bisa duduk di kursi‐kursi pada kedua meja tersebut, sehingga untuk 
setiap anak hanya ada maksimal satu anak yang tidak dikenal pada mejanya. Pada soal ini, seperti contoh sebelumnya, kita sendiri yang membuat prosesnya. Tempatkan anak itu secara acak. Misalkan H adalah jumlah dari banyaknya orang tidak dikenal dari masing-masing anak pada mejanya. Sekarang kita lakukan proses ini: Jika seorang anak memiliki dua orang tidak dikenal pada mejanya, pindahkan dia ke meja lain. Proses ini mengurangi nilai H. Artinya H adalah monovarian! Jika kita lakukan proses ini terus-menerus, nilai H akan terus berkurang. Tetapi H tidak mungkin negatif. Artinya proses ini tidak bisa dilakukan lagi pada suatu saat, yaitu ketika setiap anak tidak kenal kepada maksimal satu anak di mejanya. 
C5. Sembilan kotak dari papan 10×10 adalah kotak hitam, kotak lainnya putih. Dalam satu menit, 
setiap kotak putih yang bersebelahan (kanan kiri atau atas bawah) dengan minimal dua kotak hit
akan menjadi kotak hitam. Apakah mungkin semua kotak pada papan itu menjadi hitam? Saya tinggalkan ini untuk dibuktikan pembaca: keliling dari daerah hitam tidak pernah bertambah. Keliling daerah hitam awalnya maksimum 9 ⋅ 4 = 36. Jika seluruh papan menjadi hitam, maka kelilingnya adalah 40. Jadi ini tidak mungkin. 
C6. Dalam suatu gedung, ada beberapa buah ruangan. Setiap menit ada satu orang dari sebuah 
ruangan yang berpindah ke ruangan lain. Tetapi orang itu tidak boleh pindah ke ruangan yang 
jumlah orangnya lebih sedikit dari jumlah oran ang awalnya. Buktikan bahwa pada suatu saat,
semua orang di gedung itu pasti berada di satu ruangan. Misalkan ada satu orang yang berpindah dari ruangan yang berisi 𝑎 orang ke ruangan yang berisi 𝑏 orang (𝑎 ≤ 𝑏). Perhatikan bahwa (𝑎 − 1) + (𝑏 + 1) = 𝑎 + 𝑏 + 2(𝑏 − 𝑎) + 2 > 𝑎 + 𝑏 . Jadi jumlah kuadrat dari banyaknya orang di masing-masing ruangan a alah monovarian, suatu saat nilai ini akan mencapai maksimumnya, yaitu ketika semua orang berada di satu ruangan. Pertanyaannya, mengapa kita ambil jumlah kuadratnya? Ketika orang itu berpindah, banyaknya orang di kedua ruangan adalah 𝑎 − 1 dan 𝑏 + 1. Jadi kita ingin mencari suatu fungsi sehingga 𝑓(𝑎 − 1) + 𝑓(𝑏 + 1) > 𝑓(𝑎) + 𝑓(𝑏). Ini akan menjadi monovariannya. Kita tidak harus mengamb𝑓(𝑥) = 𝑥 , tetapi kita bisa ambil fungsi konveks apapun. Secara umum, ada dua hal yang bisa dibuktikan dengan monovarian: (1) sesuatu tidak mungkin terjadi; atau (2) sesuatu pasti terjadi. C4 dan C6 adalah contoh penggunaan monovarian untuk membuktikan sesuatu pasti terjadi, sedangkan C5 adalah contoh pembuktian sesuatu tidak mungkin terjadi. Ketika membuktikan sesuatu tidak mungkin terjadi, kita membuktikan bahwa asuatu aspek yang nilainya turun tetapi keadaan akhir yang diinginkan justru membuat nilai ini lebihtinggi, atau sebaliknya ada suatu aspek yang nilainya naik tetapi keadaan akhir membuat nilainya lebih rendah. Untuk membuktikan sesuatu pasti terjadi, kita mencari suatu nilai yang naik terus (atau turun) secara strict, sehingga suatu saat keadaan yang diinginkan pasti tercapai. Tetapi hati-hati, suatu nilai bisa naik atau turun terus, tetapi tidak pernah mencapai suatu nilai. Sebagai contoh, fungsi 1/𝑥 pada bilangan real positif. Fungsi ini turun terus secara strict, tetapi nilainya tidak pernah mencapai 0. Untuk mengatasi masalah ini, kita bisa gunakan fungsi konveks atau konkav, seperti yang kita lakukan di C6. 



3 |   olimpiadematematika.wordpress.com Saya pikir contoh-contoh di atas sudah cukup, jadi silakan berlatih dengan soal-soal berikut. Saya tidak menyediakan solusi, tetapi pembaca bisa menghubungi saya (lihat email saya di bagian bawah) jika memerlukan petunjuk.  SOAL-SOAL 1. Ada dua mata uang di suatu negara, yaitu Rup dan Rap. Satu Rup di negara itu setara dengan sepuluh Rap. Tetapi, di luar negara itu, satu Rap setara dengan sepuluh Rup. Saya punya satu Rup dan tidak punya Rap. Kemudian saya menukarkan uang saya beberapa kali, entah di negara aknya itu atau di luar negara itu. Mungkinkah saya mendapat banyak Rup sama dengan banyRap? (Leningrad 1987) 2. Dua puluh laki-laki dan dua puluh perempuan berada di beberapa ruangan di sebuah penginapan. Mereka berpindah dengan syarat berikut: Laki-laki berpindah dari ruang yang lebih banyak laki-lakinya ke ruang yang lebih banyak perempuannya (dihitung sebelum dia  lebih pindah). Perempuan berpindah dari yang yang lebih banyak perempuannya ke ruang yangbanyak laki-lakinya. Buktikan bahwa pada suatu saat mereka pasti berhenti bergerak. 3. Ada beberapa tanda + dan – di papan tulis. Dalam satu langkah, kita bisa hapus dua tanda, a kemudian tulis + jika kedua tanda sama atau tulis – jika kedua tanda berbeda. Tunjukkan bahwtanda terakhir tidak tergantung dari urutan penghapusan. 4. Sebuah lingkaran dibagi menjadi 6 sektor, berturut-turut diberi bilangan 1, 0, 1, 0, 0, 0. Setiap langkah, kita ambil dua sektor yang bersebelahan dan masing-masing bilangan ditambah 1. Bisakah keenam bilangan bernilai sama dalam beberapa langkah? 
 y b  5. Tentukan bilangan terbesar ang merupakan hasil kali bilangan- ilangan asli yang jumlahnya1976. (IMO 1976) 6. Diberikan 𝑛 titik merah dan 𝑛 titik putih. Bisakah kita membuat 𝑛 ruas garis, masing-masing berujung di satu titik merah dan satu titik putih, sehingga tidak ada ruas garis yang berpotongan? 7. Perhatikan kotak-kotak di bawah. Dalam satu langkah, kita bisa mengganti semua bilangan dalam satu baris, satu kolom, atau garis yang sejajar diagonal. Buktikan bahwa selalu ada bilangan -1 pada kotak-kotak tersebut. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 1 8. Masing-masing titik sudut dari suatu segilima diberikan bilangan bulat, jumlah kelima bilangan itu positif. Jika tiga titik sudut berurutan 𝑥, 𝑦, 𝑧 dengan 𝑦 < 0, kita bisa menggantinya dengan  𝑥 + 𝑦, −𝑦, 𝑦 + 𝑧. Proses ini bisa dilakukan selama masih ada bilangan negatif. Apakah prosedurini pasti berhenti pada suatu saat? (IMO 1986) 9. Pada kotak-kotak yang tak terhingga, ada beberapa (jumlahnya terhingga) kotak hitam. Dalam satu detik, kotak hitam yang bersebelahan dengan minimal dua kotak putih akan menjadi kotak putih. Buktikan bahwa pada suatu saat seluruh kotak menjadi putih. 



4 |   olimpiadematematika.wordpress.com 10. Dari kotak-kotak di sebelah kiri, kita bisa ambil dua kotak yang memiliki sisi yang sama, kemudian tambahkan suatu bilangan kepada mereka berdua. Dengan proses ini berulang-ulang, bisakah kita mencapai kotak-kotak di sebelah a n k na ? 1 2 3  7 8 94 5 6  6 2 47 8 9  3 5 111. Tiga bilangan real tidak negatif 𝑟 , 𝑟 , 𝑟  ditulis di papan. Mereka memiliki sifat sehingga terdapat bilangan bulat 𝑎 , 𝑎 , 𝑎 , tidak semuanya nol, yang memenuhi 𝑎 𝑟 + 𝑎 𝑟 + 𝑎 𝑟 = 0. Kita boleh melakukan operasi berikut: ambil dua bilangan 𝑥, 𝑦 di papan dengan 𝑥 ≤ 𝑦, hapus 𝑦 dan tulis 𝑦 − 𝑥. Buktikan bahwa pada suatu saat, ada bilangan 0 di papan tulis. (USAMO 2008) 12. 119 orang tinggal di gedung dengan 120 ruang. Suatu ruang disebut penuh jika ada setidaknya 15 orang di dalamnya. Setiap hari, orang-orang di ruang yang penuh akan pindah ke ruang yang berbeda-beda. Buktikan bahwa suatu hari, tidak akan ada lagi ruang yang penuh. (Leningrad 1988) 13. Ada 13 kelereng putih, 15 kelereng hitam, 17 kelereng merah. Dalam satu langkah, kita bisa ambil dua kelereng yang berbeda warna dan ganti menjadi dua kelereng dengan warna ketiga. Sebagai contoh, kelereng putih dan kelereng hitam diganti menjadi dua kelereng merah. Buktikan bahwa banyaknya kelereng putih, hitam, dan merah tidak pernah sama. 14. Proses berikut dilakukan pada poligon tidak konveks: Ambil dua titik yang tidak dihubungkan oleh suatu sisi, 𝐴 dan 𝐵, sehingga seluruh poligon berada di atas garis 𝐴𝐵. Kemudian bagian poligon yang terbagi oleh 𝐴𝐵 dirotasi 180∘ terhadap titik tengah 𝐴𝐵 (lihat gambar). Buktikan bahwa kita akan mencapai poligon konveks. (Teorema Erdos-Nagy) 

 15. Lima bilangan 1, 2, 3, 4, 5 ditulis di papan tulis. Bilangan 𝑎 dan 𝑏 bisa diganti menjadi 𝑎 + 𝑏 dan 𝑎𝑏. Bisakah kita mendapat bilangan 12, 123, 1234, 12345, 123456. 16. Semua titik letis pada koordinat dengan absis tidak positif diberikan sebuah pion. Kita boleh melakukan langkah berikut: Jika ada dua pion bersebelahan dan di sebelahnya lagi kosong, maka kita bisa memindahkan satu pion melompati pion di sebelahnya ke kotak kosong, kemudian membuang pion yang dilompati. Buktikan bahwa tidak ada pion yang bisa mencapai hnabsis 5 atau lebih. (Jo  Conway) 17. Sekarang, hanya ada 𝑛  pion di titik-titik letis yang membentuk persegi 𝑛 × 𝑛. Langkah yang boleh dilakukan sama dengan soal nomor 14. Tentukan semua 𝑛 sehingga kita bisa melakukan langkah-langkah agar hanya satu pion yang tersisa. (IMO 1993) 18. Dalam sekumpulan titik, beberapa titik dihubungkan dengan ruas garis. Kita ingin mewarnai mereka dalam dua warna. Untuk setiap titik, titik dengan warna berbeda yang terhubung dengannya tidak lebih sedikit dari titik dengan warna sama yang terhubung dengannya. Buktikan bahwa pewarnaan ini selalu mungkin untuk dilakukan. 
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  e19. Dari mpat bilangan bulat (𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑), ubah menjadi (|𝑎 − 𝑏|, |𝑏 − 𝑐|, |𝑐 − 𝑑|, |𝑑 − 𝑎|). Setelah melakukan ini beberapa kali, buktikan bahwa kita akan mencapai (0,0,0,0). 20. Ada 𝑘 buah saklar dalam satu baris yang bisa menunjuk ke atas, bawah, kanan atau kiri. Jika ada tiga saklar berurutan yang menunjuk ke arah yang sama, kita bisa ubah arahnya ke arah keempat (misalnya saklar menunjuk atas, kanan, kiri, maka kita ubah arahnya ke bawah). Buktikan bahwa proses ini pasti akan berhenti. (Bay Area Mathematical Olympiad 2006) 21. Sebuah kolam bundar dibagi menjadi 2𝑛 bagian. Dua bagian disebut tetangga jika mereka memiliki sisi yang sama atau busur yang sama, setiap bagian memiliki tiga tetangga. 4𝑛 + 1 katak melompat ke kolam. Ketika minimal tiga katak ada di satu bagian, maka tiga katak melompat ke tiga bagian tetangganya. Kita sebut suatu distribusi seragam jika setiap bagian ditempati katak atau ketiga tetangganya ditempati katak. Buktikan bahwa pada suatu saat, distribusi katak menjadi seragam. (Cina 2005) 

 22. Di papan tulis, kita bisa lakukan hal berikut: Pilih satu bilangan 𝑟, hapus bilangan itu dan ganti 
menjadi bilangan positif 𝑎 dan 𝑏 dengan 2𝑟 = 𝑎𝑏. Kita mulai dengan satu bilangan 𝑟 dan hal tadi dilakukan 𝑘 − 1 kali sehingga kita dapat 𝑘  bilangan di papan tulis. Buktikan bahwa ada satu bilangan yang nilainya tidak lebih dari 𝑘𝑟. (APMO 2009) 23. Suatu komputer bisa melakukan dua operasi: (a) mengkuadratkan suatu bilangan; dan (b) dari bilangan 𝑛-digit (𝑛 > 3) didapat 𝐴 + 𝐵, di mana 𝐴 adalah tiga angka terakhir dari 𝑛 dan 𝐵 adalah 𝑛 − 3 digit pertamanya. Mulai dari bilangan 703, bisakah kita melakukan beberapa operasi sehingga mendapat bilangan 604? (Leningrad 1991) 24. Beberapa bilangan asli ditulis di papan tulis. Dalam satu langkah, dua bilangan dihapus kemudian diganti dengan kelipatan persekutuan terkecil dan faktor persekutuan terbesarnya. Buktikan bahwa pada suatu saat, bilangan-bilangan itu akan berhenti berubah. (St. Petersburg 1996) 25. Diberikan barisan yang mulai dengan 1, 0, 1, 0, 1, 0, dan setiap suku mulai dari yang ketujuh adalah angka terakhir dari jumlah enam suku sebelumnya. Buktikan bahwa barisan …, 0, 1, 0, 1, 2 = 00, 1, … tidak akan muncul. 26. Mulai dari persamaan kuadrat 𝑥 − 𝑥 − . Setiap langkah mengubah 𝑎𝑥 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0 menjadi 𝑐𝑥 + 𝑏𝑥 + 𝑎 = 0 atau menjadi 𝑎(𝑥 + 𝑡) + 𝑏(𝑥 + 𝑡) + 𝑐 = 0 di mana 𝑡 adalah suatu bilangan real. Bisakah kita mencapai persamaan kuadrat 𝑥 + 2𝑥 − 5 = 0. 27. Ada barisan 1000 bilangan bulat, disusun dalam satu baris. Di bawah masing-masing bilangan, sebutlah 𝑎, kita tulis 𝑓(𝑎) yaitu banyaknya 𝑎 muncul di baris pertama. Maka kita dapat barisan bilangan baru. Dengan cara yang sama, kita buat barisan ketiga, keempat, dan seterusnya. s mBuktikan bahwa pada suatu saat, barisan yang dibuat identik dengan barisan ebelu nya. 28. Tertulis bilangan 1, 2, 3, …, 20 di papan tulis. Dalam satu menit, dua bilangan 𝑎 dan 𝑏 dihapus dan diganti dengan 𝑎𝑏 + 𝑎 + 𝑏. Tentukan bilangan terakhir yang ada di papan tulis. 29. Sebuah permainan dilakukan pada papan 𝑚 × 𝑛, dengan 𝑚𝑛 koin. Masing-masing koin memiliksatu sisi hitam dan satu sisi putih, masing-masing ditempatkan di kotak yang berbeda-beda. i 



6 | olimpiadematematika.wordpress.com  Awalnya, setiap koin ditempatkan dengan sisi putih ke atas, kecuali koin di satu ujung papan, yang sisi hitamnya menghadap ke atas. Dalam satu langkah, kita bisa membuang satu koin, kemudian membalikkan koin-koin lain pada kotak yang memiliki sisi yang sama dengan persegi tersebut. Tentukan semua pasang (𝑚, 𝑛) sehingga semua koin bisa dibuang dari papan. (IMO Shortlist 1998) 30. Mulai dari titik (1,1), lakukan langkah berikut berulang-ulang: kali dua absis atau ordinatnya, atau kurangi yang kecil dari yang besar. Tentukan semua titik yang bisa dicapai. 
 𝑎 𝑏 𝑓 𝑓(1) = 𝑎, 𝑓(2) = 𝑏31. Misalkan  dan  adalah bilangan asli. Definisikan fungsi rekursif  dengan  dan 𝑓(𝑛) adalah faktor ganjil terbesar dari 𝑓(𝑛 − 1) + 𝑓(𝑛 − 2) untuk 𝑛 ≥ 3. Tunjukkan bahwa pada akhirnya fungsi ini menjadi konstan dan tentukan nilai konstan itu. (USAMO 1993) 32. Bilangan 𝑚, 𝑛, 𝑚, 𝑛 ditulis di papan tulis. Dari 𝑥, 𝑦, 𝑢, 𝑣, jika 𝑥 > 𝑦 kita ganti menjadi + 𝑣, 𝑣, ji  𝑥, 𝑦 − 𝑥 + 𝑣. P ka dua ertam wa rata arit r 𝑥 − 𝑦, 𝑦, 𝑢 ka 𝑦 > 𝑥 kita ganti menjadi , 𝑢, 𝑢 roses berhenti ketibilangan p a menjadi sama. Buktikan bah -rata metika dua bilangan terakhipada saat proses berhenti adalah kelipatan persekutuan terkecil dari 𝑚 dan 𝑛. (St. Petersburg1996)  
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