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KOMBINATORIKA 

Beberapa prinsip penting dalam menyelesaikan masalah kombinatorika yaitu permutasi dan kombinasi, 

prinsip inklusi-eksklusi, koefisien binomial, prinsip sarang merpati (pigeon hole principle), paritas, dan 

metode relasi rekurensi. 

A. PERMUTASI dan KOMBINASI 

Definisi: 

Permutasi dari sebuah himpunan adalah penyusunan obyek obyek dalam himpunan tersebut dengan 

memperhatikan urutan. Penyusunan r-anggota himpunan dengan memperhatikan urutan disebut r-

permutasi. Banyaknya cara menyusun r anggota dari sebuah himpunan yang mempunyai n anggota 

dengan memperhatikan urutan dapat dihitung dengan rumus berikut: 

    ���, �� = ��	 = 	!�	���! ; n! = n.(n-1)...3.2.1 

Apabila dalam permutasi sebuah obyek dapat dipilih lebih dari satu kali maka hal ini disebut permutasi 

dengan pengulangan dan dihitung dengan rumus berikut: 

    ���, �� = ��	 = �� 

Contoh 1: 

Berapa banyak cara menyusun sebuah bilangan yang terdiri dari empat buah angka yang tidak 

mengandung angka yang berulang? 

Jawab: 

Banyak angka ada 10 yaitu 0,1,2,3,4,5,6,7,8,dan 9. Karena angka 0 tidak boleh berada di depan, maka 

banyaknya cara mendapatkan angka ribuan ada 9. Kemudian selanjutnya karena bilangan tersebut tidak 

boleh mengandung angka yang berulang sehingga tiga angka berikutnya merupakan 3-permutasi dari 9. 

Jadi banyaknya cara menyusun dapat dihitung sebagai berikut:  

9 x P(9,3) = 9 x 
�!����! = 9 x 9 x 8 x 7 = 4536 

 

Definisi: 

Misal diberi n buah elemen. Pemilihan r anggota himpunan tanpa memperhatikan urutan disebut r-

kombinasi. Jadi r-kombinasi adalah sebuah subhimpunan dengan r-anggota. Banyaknya cara memiliki r 

anggota dari sebuah himpunan dengan n buah anggota dinotasikan: 

    ���� = ���, �� = ��	 = 	!
�!�	���!     ; n! = n.(n-1)...3.2.1 
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Apabila dalam kombinasi sebuah obyek dapat dipilih lebih dari satu kali maka hal ini disebut sebagai 

kombinasi dengan pengulangan dan dihitung dengan rumus berikut: 

                                                   �� + � − 1� � = ��� + � − 1, �� = ��	 = �	�����!
�!�	���!       

Contoh 2: 

Berapa banyak solusi bilangan bulat nonegarif untuk persamaan �� + �� + � + �� + �� = 17 

Jawab: 

Perhatikan bahwa setiap solusi berkorespondensi dengan sebuah cara memilih 17 obyek dari himpunan 

yang terdiri dari 5 elemen, dimana setiap elemen dapat diambil lebih dari satu kali. Jadi banyaknya solusi 

adalah banyaknya 17-kombinasi dengan pengulangan dari himpunan dengan 5 buah elemen. 

���� = 17!5! �17 − 5�! = 6188 

B. PRINSIP INKLUSI – EKSKLUSI 

Prinsip ini digunakan untuk menentukan kardinalisasi dari gabungan himpunan-himpunan yang tidak 

harus saling lepas. Misalkan A,B, dan C adalah suatu himpunan, maka mudah ditunjukkan (dengan 

diagram Ven) bahwa 

| ∪ "| = | | + |"| − | ∩ "|, $%�	 
| ∪ " ∪ �| = | | + |"| + |�| − | ∩ "| − | ∩ �| − |" ∩ �| + | ∩ " ∩ �| 

Secara umum berlaku teorema berikut: 

Teorema: 

Misalkan  '  adalah sebarang himpunan, 1 ≤ ) ≤ �. Kardinalitas dari gabungan n buah himpunan 

tersebut diberikan oleh 

*+ '
	

',�
* = 	-| '| −-. ' ∩  /. +	 - . ' ∩  / ∩  0.−. . �−1�	�� *2 '

	

',�
*

'3/30'3/

	

',�
 

Contoh 3: 

Pada sebuah klub olahraga diketahui bahwa 10 orang menyukai tennis, 15 orang menyukai squash, 12 

orang menyukai badminton, 5 orang menyukai tennis dan squash, 4 orang menyukai tennis dan 

badminton, 3 orang menyukai squash dan badminton dan 2 orang menyukai ketiga olahraga. Berapa 

banyak anggota klub yang menyukai sedikitnya satu dari ketiga cabang olahraga ini? 
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Jawab: 

Misalkan T, S, dan B, secara berturut-turut adalah himpunan anggota klub yang menyukai tennis, 

squash, dan badminton. Maka menurut teorema diatas, 

|4 ∪ 5 ∪ "| = |4| + |5| + |"| − |4 ∩ 5| − |4 ∩ "| − |5 ∩ "| + |4 ∩ 5 ∩ "|=10+15+12 – 5–4–3+2 =27 

Jadi, banyaknya anggota klub yang sedikitnya menyukai satu dari ketiga cabang olahraga ini ada 27 

orang. 

C. KOEFISIEN BINOMIAL 

Teorema: 

Jika x dan y adalah variable dan n  adalah bilangan asli, maka berlaku  

�� + 6�	 =-���� �	��. 6�
	

�,7
 

Contoh 4: 

Hitunglah berapa nilai dari ∑ �1000� � !�777�,7  

- �1000� �
�777

�,7
=:;1000� <1�777��1� = �1 + 1��777 = 2�777

�777

�,7
 

D. PRINSIP SARANG MERPATI (PIGEON HOLE) 

Teorema: 

Jika terdapat lebih dari n barang yang didistribusikan ke dalam n buah kotak maka sedikitnya satu kotak 

akan menerima lebih dari satu barang. 

Contoh 5: 

Selama bulan juni (30hari) Antony melakukan pertandingan catur sedikitnya satu kali sehari. Banyaknya 

pertandingan selama bulan tersebut tidak lebih dari 45 kali. Tunjukkan bahwa terdapat periode dimana 

Antony melakukan tepat 14 kali pertandingan. 

Jawab: 

Misalkan %'  menyatakan banyaknya pertandingan yang dilakukan Antony selama i hari. Karena dalam 

sebulan banyaknya pertandingan tidak lebih dari 45 kali maka 

0 < %� < %� < % <. . < %7 ≤ 45…�1� 
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Jumlahkan dengan 14 didapatkan 

14 < %� + 14 < %� + 14 < % + 14 <. . < %7 + 14 ≤ 59… �2� 
Dari kesamaan (1) dan (2) didapatkan 60 bilangan. Karena maksimal hanya ada 59 bilangan setidaknya 

terdapat i  dan j sedemikian hingga %' = %/ + 14 ≅ 	%' − %/ = 14 

E. PARITAS 

Prinsip ini digunakan untuk mengeliminasi kemungkinan-kemungkinan tertentu dengan cara 

memperhatikan dua masalah saja, misalnya ganjil genap atau hitam putih. 

Contoh 6: 

Tunjukkan bahwa banyaknya peserta yang melakukan jabat tangan sebanyak k bilangan ganjil adalah 

genap. 

Jawab: 

Misalkan S adalah total banyaknya jabat tangan yang dilakukan oleh seluruh peserta dan d(i) adalah 

banyaknya jabat tangan yang dilakukan oleh peserta ke- I. Dari sini maka diketahui bahwa  

25 =-$�)�
	

',�
 

Sehingga  

-$�)�
	

',�
 

Adalah bilangan genap. Akibatnya karena 

-$�)� = - $�)�
C�'�DE	FG

+ - $�)�
C�'�DF	/'H

	

',�
 

Maka  

- $�)�
C�'�DF	/'H

 

Adalah bilangan genap juga. Jadi terbukti bahwa banyaknya d(i) yang ganjil harus genap. 
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F. METODE RELASI REKURENSI 

Definisi: 

Bagi suatu fungsi numeric (%7, %�, %�, . . , %� , . . � dan sebarang r, suatu persamaan yang mengaitkan ai , i<r 

dinamakan relasi rekurensi atau disebut juga persamaan beda (difference equations). 

Contoh 7: 

Misalkan kita melempar sebuah koin n kali. Berapa banyaknya hasil percobaan yang didalamnya sisi 

gambar tidak pernah muncul dua kali berturut-turut? 

Jawab: 

Misal an menyatakan banyaknya hasil percobaan ke-n. Perhatikan bahwa untuk mendapatkan hasil 

percobaan sehingga sisi gambar tidak muncul dua kali berturut-turut maka 

a. n-1 barisan yang didalamnya sisi gambar tidak pernah muncul dua kali berturut turut pada baris   

ke – n dipasangkan dengan sisi angka. 

b. n-2 barisan yang didalamnya sisi gambar tidak pernah muncul dua kali berturut turut pada 

barisan ke- (n-1) dipasangkan dengan sisi angka kemudian barisan ke-n dipasangkan dengan sisi 

gambar. 

Dari sini diperoleh relasi rekurensi sebagai berikut: 

%	 = %	�� + %	�� 
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SOAL LATIHAN 

1. Berapa cara untuk bergerak di ruang xyz dari titik (0,0,0) ke (4,3,5) sehingga langkah yang diambil 

adalah arah x positif, y positif, dan z positif?  

2. Berapa banyaknya bilangan bulat positif yang merupakan factor dari 30030? 

3. Sebuah kata biner yang panjangnya n adalah suatu barisan angka yang terdiri atas angka 0 atau 1. 

Berapa banyaknya kata biner dengan panjang 10 yang diawali dengan tiga angka 0 atau diakhiri 

dengan dua angka 1? 

4. Hitunglah berapa nilai dari ∑ � 20072I + 1��770,7  

5. Berapa banyaknya bilangan bulat positif diantara 1 dan 1000 yang tidak habis dibagi 2 dan tidak habis 

dibagi 5? 

6. hitunglah berapa koefisien dari x
102

y
98

 dari ekspansi (2x-5y)
200 

7. Tentukan banyaknya lintasan terpendek dari A ke B  

      

      

      

      

8. Diberikan huruf-huruf D, I, S, K, R, E, T. Tentukan banyaknya permutasi dari ketujuh huruf tersebut 

yang memuat bentuk KRE atau DIT? 

9. Kita bermaksud mengonstruksi nomor yang terdiri atas 10 angka, dengan hanya menggunakan digit 

terner (0, 1, dan 2). Jika kita ingin agar nomor tersebut terdiri atas tepat 2 buah angka 0, 3 buah angka 

1, dan 5 buah angka 2, berapakah banyaknya nomor berbeda yang dapat dibentuk? 

10. Tentukan banyaknya solusi bulat tak-negatif dari persamaan x1 + x2 + x3 + x4 = 20, dengan x1 ≥	3,   x2 

≥1, x3  ≥	0, dan x4  ≥	5. 

11. Ada berapa banyak himpunan bagian dari himpunan X = {1, 2, 3, .., 20} yang terdiri dari 3 elemen dan 

memenuhi bahwa hasil kali ketiga elemen pada himpunan bagian tersebut habis dibagi 4 ? 

12. Dua puluh delapan bilangan bulat diambil dari himpunan H = {104, 105, 106, 107, .. , 208}. Tunjukkan 

bahwa terdapat dua bilangan yang keduanya mempunyai faktor persekutuan prima ? 

13.Seorang pemain catur memiliki waktu 11 minggu untuk menyiapkan diri mengikuti sebuah turnamen. 

Ia memutuskan untuk berlatih sedikitnya satu permainan setiap hari, namun tidak lebih dari 12 

permainan selama seminggu. Perlihatkan bahwa ada beberapa hari berturut-turut yang selama itu 

pecatur tersebut berlatih tepat 21 permainan.  

14.Dari empat angka 1, 2, 3, dan 4 akan di bentuk bilangan-bilangan. Banyaknya yang terbentuk dengan 

nilai masing-masing >2000 adalah…? 

15. A,B,C, dan D akan berfoto bersamaa secara berdampingan. Peluang A dan B selalu berdampingan 

adalah..? 

A 

B 


