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BAB 5 
SUKU BANYAK 

 

Contoh: 

Suku banyak f(x) bila dibagi (x +  3) bersisa 10, bila dibagi (x  4) bersisa 4. Jika dibagi  322  xx  

sisanya adalah …. 

A. 55  x                  B. 42  x                   C. 24  x                 D. 193 x               E. 86 x  

Solusi 1: [B] 

Ambillah  sisanya adalah baxxs )( . 

  )()(12)( 2 xsxhxxxf   

baxxhxxxf  )()4)(3()(  

10)3()3()43)(33()3(  bahf  103  ba …. (1) 

44)4()44)(34()4(  bahf  44  ba …. (2) 

Penggurangan persamaan (2) oleh persamaan (1) menghasilkan: 
147 a  

2a  

2a  103  ba  

                10)2(3  b  

                 4b  

Jadi, sisanya adalah 42)(  xxs .                    

Solusi 2: Care (Analisis Jawaban) 

Substitusikan 3x ke jawaban. Jawaban yang menghasilkan nilai 10  adalah B dan D. 

Substitusikan 4x ke jawaban B dan D. Jawaban yang menghasilkan nilai 4 adalah jawaban B. 

 

SOAL-SOAL LATIHAN 
 

1. UN A35 dan E81 2012 

Suku banyak berderajat 3, jika dibagi  22  xx  bersisa  12 x , jika dibagi  32  xx  bersisa 

 33 x . Suku banyak tersebut adalah …. 

A. 3223  xxx                      C. 3223  xxx                      E. 22 23  xxx  

B. 3223  xxx                     D. 222 23  xxx  

2. UN AP 12 2007 

Jika  xf  dibagi dengan  2x  sisanya 24, sedangkan jika  xf  dibagi dengan  32 x  sisanya 

20. Jika  xf  dibagi dengan   322  xx  sisanya adalah …. 

A. 88 x                  B. 88 x                    C. 88  x                D. 88  x               E. 68  x  

3. UN BP 45 2007 

Suku banyak  xf  dibagi  1x  sisanya 10 dan jika dibagi  32 x  sisanya 5. Jika suku banyak

 xf  dibagi  32 2  xx  sisanya adalah …. 

A. 82  x              B. 122  x              C. 4 x                D. 55  x              E. 155  x  

4. UN 2005 (Non KBK) 

Suku banyak   xP  dibagi oleh  14 2 x  sisanya )43( x  dan jika dibagi oleh  1x sisanya 16. 

Sisa pembagian suku banyak oleh  12 2  xx  adalah…. 
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A. 79 x               B. 412 x              C.  313 x                D. 521 x              E. 1127 x  

5. EBTANAS 1999 

Suatu suku banyak  xP  dibagi oleh  12 x sisanya  2312 x dan jika dibagi oleh  2x            

sisanya 1. Sisa pembagian suku banyak oleh  232  xx  adalah ….  

A.  2312 x  B.  112  x              C.  110  x               D.   124 x             E.  2724 x  

6. EBTANAS 1998 

Suku banyak  xf  dibagi  12 x  sisanya 8, dan jika dibagi oleh   1x  sisanya 17. Sisa 

pembagian suku banyak  xf  oleh 12 2  xx adalah…. 

A. 3518 x     B. 118 x                 C. 236 x    D. 236  x                E. 116  x  

7. EBTANAS 1986 

Bila suku banyak f(x) bila dibagi (x +  2) sisanya 8, bila dibagi (x  2)(x  4) sisanya  10x – 4 . 

Berapakah sisanya bila f(x) dibagi  42 x  ? 

A. 12x              B. )6(2 x                C. )4(3 x               D. )3(4 x                 E. 125 x  

8. EBTANAS 1989 

Diketahui f(x) dibagi dengan (x   2) sisanya 5.  f(x) dibagi dengan (x  3) sisanya 7. Bila f(x) 

dibagi dengan 652  xx  sisanya adalah …. 

A. 2x                   B. 42 x                    C. 2x                    D. 12 x                    E. 32 x  

9. EBTANAS 1990 

Suku banyak  f(x) jika dibagi (x   2) sisanya 24 dan   f(x) dibagi dengan (x + 5) sisanya 10.  

Apabila  f(x) tersebut dibagi dengan 1032  xx  sisanya adalah …. 

A. 34x                  B. 34x                  C. 10x                D. 202 x                  E. 202 x  

10. EBTANAS 1991 

Suku banyak P(x) bila dibagi  xx 2
 memberikan sisa (3x + 1), sedangkan dibagi  xx 2

 

sisanya  (1 – x) . Sisa pembagian P(x) oleh  12 x  adalah …. 

A.  3x                  B. )3( x                C.  3x                  D.  13 x                
E.  32 x  

11. EBTANAS 1993 

Suku banyak  f(x) dibagi oleh (x   3) bersisa 5 dan  dibagi oleh (x + 4) bersisa 23.  Sisa dari 

pembagian  f(x) oleh )4)(3(  xx adalah …. 

A. 43 x              B. 174  x               C. 143  x                D. 105 x                E. 74 x  

12. EBTANAS 1996 

Suku banyak  f(x) bila dibagi oleh (x   3) bersisa 14, bila  dibagi oleh (x + 2) bersisa 16.  Jika  

f(x) dibagi  62  xx  sisanya adalah …. 

A. 67  x               B. 46  x                  C. 24  x                  D. 202 x                 E. 306 x  

13. EBTANAS 1998 

Suku banyak  f(x) dibagi (2x   1) sisanya 8 dan   jika dibagi oleh (x + 1) sisanya 17.  Sisa 

pembagian suku banyak  f(x) oleh 12 2  xx  adalah …. 

A. 3518 x              B. 116 x               C. 236 x               D. 236  x               E. 116  x  

14. EBTANAS 1999 

Suku banyak P(x)  dibagi oleh  92 x  sisanya (5x  13), dan jika dibagi oleh  1x  sisanya   –

10. Sisa pembagian suku banyak oleh  322  xx  adalah …. 

A. 73 x            B.  113  x             C. 
2

1
14

2

1
4 x             D. 64  x             E. 2919 x  

15. UN 2005 
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Suku banyak P(x)  dibagi oleh  14 2 x  sisanya (3x  4) dan jika dibagi oleh  1x  sisanya   –

16. Sisa pembagian suku banyak oleh  12 2  xx  adalah …. 

A. 79 x               B. 412 x                 C. 313 x                D. 521 x              E. 1127 x  

16. UN 2007 

Suku banyak f(x) dibagi (x + 1) sisanya 10 jika dibagi (2x – 3) sisanya 5. Jika suku banyak f(x) 

dibagi  32 2  xx , sisanya adalah …. 

A. 82  x               B. 122  x              C.  4 x              D. 55  x             E. 155  x  

17. Jika V(x) dibagi oleh xx 2 dan xx 2 masing-masing bersisa 15 x dan 13 x , maka V(x) bila 

dibagi 12 x sisanya …. 

A. 24  x            B. 24 x             C.  42 x             D. 42 x              E. tak dapat ditentukan 

18. Bila f(x) dibagi oleh (x + 2) mempunyai sisa 14 dan dibagi oleh (x – 4) mempunyai sisa 4, maka 

jika f(x) dibagi oleh  822  xx  mempunyai sisa …. 

A. 83 x                 B. 83 x                  C.  83  x                     D. 83  x                E. 38 x  

19. Fungsi  f(x) dibagi (x  1) sisanya 3 sedangkan jika dibagi (x – 2)  sisanya 4. Kalau dibagi 

 232  xx , maka sisanya …. 

A. 12 x              B. 32 x               C.  2 x               D. 1x                E. 2x  

20. Sebuah suku banyak bila dibagi )1( x sisanya 5, dan bila dibagi )2( x tidak bersisa. Bila dibagi 

 42 x , maka sisanya adalah …. 

A. 105 x            B. 105 x             C.  305  x              D. 
2

1
7

4

5
 x             E. 

2

1
2

4

5
x  

21. Jika f(x) dibagi dengan )2( x sisanya 24, sedangkan jika dibagi dengan )5( x sisanya 10. Jika 

f(x)  dibagi dengan 1032  xx sisanya adalah …. 

A. 34x               B. 34x               C.  202 x              D. 202 x                E. 14x  

22. Bila suku banyak f(x) bila dibagi (x    2) sisanya 18, bila dibagi 22  xx sisanya  3x – 5 . 

Berapakah sisanya bila f(x) dibagi 232  xx  ? 

A. 12x              B. )6(2 x             C. )1110(2 x               D. )7(2 x              E. 225  x  

  

 


