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BAB I 
KOMBINATORIKA 

Dr. Ali Mahmudi (Jurusan Pendidikan Matematika FMIPA UNY) 

 
Combinatorics has emerged as a  new subject standing at the crossroads 

between pure and apllied mathematics, the center of bustling activity, a 
simmering pot of new problems and exciting speculations. 

 
(Gian-Carlo Rota) 

 

  

Kombinatorika adalah studi tentang pengaturan objek-objek, yaitu 

pemasangan, pengelompokan, pengurutan, pemilihan, atau penempatan objek-

objek dengan karakteristik tertentu. Topik ini mulai berkembang sejak abad 

ketujuh belas, yakni diawali dengan tulisan Gottfried Wilhelm Leibniz yang 

berjudul Dissertio de Arte Combinatorica. Selanjutnya, kombinatorika semakin 

berkembang pesat dengan beragam aplikasinya di berbagai bidang, seperti kimia, 

biologi, fisika, dan komunikasi.  

Pembahasan mengenai kombinatorika diawali dengan pengenalan dua 

kaidah pencacahan, yaitu kaidah penjumlahan dan kaidah perkalian. Kedua kaidah 

ini sangat bermanfaat untuk menyelesaikan masalah yang kompleks dengan cara 

memecah atau mengurai masalah tersebut menjadi beberapa bagian yang lebih 

sederhana yang selanjutnya dapat diselesaikan dengan kedua kaidah tersebut. 

Misalnya, kaidah pencacahan bermanfaat untuk menentukan apakah terdapat 

cukup nomor telepon atau alamat internet protocol untuk memenuhi permintaan 

pelanggan.  

A. Kaidah Pencacahan 

Terdapat dua kaidah pencacahan, yaitu kaidah penjumlahan dan kaidah 

perkaliah.  

 

 



Ali Mahmudi, Kombinatorika                                                                                 [2] 
 
 

1. Kaidah penjumlahan 

Kaidah penjumlahan menganut prinsip umum bahwa keseluruhan sama 

dengan jumlah dari bagian-bagiannya. Secara umum, kaidah penjumlahan 

dijelaskan sebagai berikut. 

 

 

Kidah penjumlahan dapat pula dinyatakan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh 1  

Untuk bepergian ke Cirebon dari Yogya dapat melalui jalur Purwokerto, jalur 

semarang, atau melalui jalur Temanggung. Dengan menggunakan kaidah 

penjumlahan, dapat ditentukan bahwa terdapat tiga cara bepergian dari Yogya ke 

Cirebon. 

Contoh 2 

Suatu perpustakaan memiliki koleksi 40 buku sosiologi dan 50 buku antropologi. 

Dengan menggunakan kaidah penjumlahan dapat ditentukan banyaknya 

kemungkinan bagi siswa dalam memilih sebuah buku dari kedua jenis buku 

tersebut tanpa memperhatikan jenis buku, yaitu 40 + 50 = 90 cara. 

Contoh 3 

Jika sebuah himpunan objek-objek S dipartisi menjadi himpunan bagian S1, 
S2, ..., Sm, maka banyaknya objek di S akan sama dengan jumlah banyaknya 
objek di S1, S2, ..., Sm. 

Jika pekerjaan pertama dapat dilakukan dalam m cara dan pekerjaan kedua 
dapat dilakukan dalam n cara, dan kedua pekerjaan tersebut tidak dapat 
dilakukan secara simultan, maka untuk menyelesaikan kedua pekerjaan 
tersebut dapat dilakukan dalam m + n cara. 

Secara umum dirumuskan sebagai berikut. 
Jika Ei (i = 1, 2, 3, ..., k) adalah k pekerjaan sedemikian sehingga tidak 
pekerjaan-pekerjaan yang dapat dilakukan atau terjadi secara simultan dan 
jika Ei dapat dilakukan dalam ni cara, maka untuk melakukan pekerjaan-
pekerjaan tersebut terdapat n1 + n2 + n3 + ... + nk.   
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Suatu kelas memiliki 18 siswa perempuan dan 12 siswa laki-laki. Dengan kaidah 

penjumlahan dapat ditentukan banyaknya cara memilih seorang siswa di kelas 

tersebut (tanpa memperhatikan jenis kelamin) untuk mewakili kelas tersebut, yaitu 

18 + 12 = 30 cara. 

2. Kaidah Perkalian 

Untuk memahami kaidah perkalian, perhatikan ilustrasi sebagai berikut. Pak 

Budi bermaksud membeli sepeda motor. Saat ini di pasaran terdapat 4 merek 

sepeda motor yang terkenal, yakni Scorpio, Alfa, Mercury, dan Jossa. Tersedia 3 

jenis kapasitas silinder untuk masing-masing sepeda motor tersebut, yaitu 100 cc, 

110 cc, dan 125 cc. Masing-masing sepeda motor menyediakan 2 macam pilihan 

warna, yakni hitam dan merah. Berapa macam pilihan yang dapat dipilih Pak Budi 

dalam membeli sepeda motor? Untuk menggambarkan berbagai pilihan yang dapat 

dipilih Pak Budi, perhatikan alur berpikir sebagai berikut.  

Mula-mula Pak Budi menentukan merek sepeda motor yang akan ia beli, 

karena hal ini akan mempengaruhi harga sepeda motor. Dalam hal ini Pak Budi 

dapat memilih salah satu dari 4 merek sepeda motor yang tersedia. Jelasnya, Pak 

Budi mempunyai 4 pilihan. Setelah menentukan merek, Pak Budi harus 

menentukan kapasitas silinder, karena hal inipun mempengaruhi harga sepeda 

motor. Dalam hal ini, pak Budi dapat memilih 3 kapasitas silinder yang tersedia. 

Jelasnya Pak Budi mempunyai 3 macam pilihan. Terakhir, Pak Budi harus 

memilih salah satu dari dua warna yang tersedia. Jelasnya, Pak Budi mempunyai 

2 pilihan. 

Ketika Pak Budi memilih merek sepeda motor, pikirannya bercabang 4. 

Ketika memilih kapasitas silinder, pikiran Pak Budi bercabang 3, dan sewaktu 

harus memilih warna, pikiran pak Budi bercabang 2. Jadi banyaknya semua 

pilihan adalah 4 x 3 x 2 = 24. Ketika Pak Budi menentukan banyaknya pilihan, 

sesungguhnya ia telah menggunakan kaidah perkalian, yang secara umum 

dijelaskan sebagai berikut. 
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Contoh 4 

Dari sebanyak 6 siswa laki-laki dan 8 siswa perempuan akan dipilih dua 

siswa (laki-laki dan perempuan) yang akan mewakili sekolah untuk mengikuti 

lomba matematika. Dengan menggunakan kaidah perkalian, banyaknya pasangan 

siswa yang mungkin terpilih adalah 6 x 8 siswa. 

Kaidah perkalian sebagaimana dikemukakan di atas dapat pula dipahami 

sebagai kaidah pengisian tempat yang tersedia yang diilustrasikan sebagai berikut. 

Berapa banyak password (kata kunci) dengan panjang 5 angka yang dapat 

dibentuk dari angka-angka 1, 2, 3, 4, dan 5 jika tidak boleh ada angka berulang? 

Beberapa contoh password itu adalah: 

12345,  

23415,  

54231, 

dan sebagainya.  

Perhatikan bahwa 22341, 1234, atau 522341 bukan contoh password 

dimaksud. Mengapa? 

Untuk dapat menentukan banyaknya cara dimaksud, dapat dilakukan secara 

sistematis sebagai berikut. Kita sediakan 5 tempat yang dapat ditempati 5 angka 

yang disediakan. 

Tempat ke- 1 2 3 4 5 

Banyak cara 5 4 3 2 1 

Jika kegiatan pertama dapat dikerjakan dengan 1n cara yang berbeda, kegiatan 

kedua dapat dilakukan dengan 2n cara yang berbeda, kegiatan ketiga dapat 

dikerjakan dengan 3n cara yang berbeda,  

dan seterusnya.... kegiatan ke-k dapat dikerjakan dengan kn cara berbeda, 

maka banyaknya cara untuk melakukan semua kegiatan tersebut secara 
berurutan adalah:  

knxxnxnxn ...321  
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o Tempat pertama dapat diisi dengan 5 cara, yakni angka 1, 2, 3, 4, atau 5. 

o Tempat kedua dapat diisi dengan dengan 4 cara (mengapa?) 

o Demikian seterusnya, tempat kelima dapat diisi dengan 1 cara. 

o Dengan demikian, total banyaknya cara adalah 5 x 4 x 3 x 2 x 1 = 120 cara. 

Ketika kita menghitung banyaknya cara menyusun password di atas, kita 

telah menggunakan kaidah pengisian tempat yang tersedia, yang secara umum 

dijelaskan sebagai berikut. 

Misalkan: 

1n    : banyaknya cara mengisi tempat pertama 

2n   : banyaknya cara mengisi tempat kedua setelah tempat pertama terisi 

kn   : banyaknya cara mengisi tempat ke-k setelah )1( k tempat sebelumnya 

terisi, 

Banyaknya cara mengisi k tempat yang tersedia itu adalah  

knxxnxnxn ...321  

Contoh 5 

a. Jika tidak terdapat huruf atau angka yang berulang, maka banyaknya cara 

menyusun nomor kendaraan bermotor tersebut yang terdiri atas dua huruf dan 

diikuti dengan 4 angka adalah 26 x 25 x 10 x 9 x 8 x 7 = 3.276.000 cara.  

b. Jika pengulangan diperbolehkan, banyaknya cara menyusun nomor kendaraan 

yang terdiri atas dua huruf dan diikuti 4 angka, maka banyaknya cara 

menyusun nomor kendaraan tersebut adalah 26 x 26 x 10 x 10 x 10 x 10 = 

6.760.000 cara.  

c. Jika pengulangan diperbolehkan, banyaknya cara menyusun nomor kendaraan 

yang terdiri dua huru vokal dan diikuti empat angka genap adalah 5 x. 5  x 5 x 

5 x 5 x 5 = 15.625 cara. 
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B. Notasi Faktorial 

Suatu perkalian bilangan asli berturut-turut dari 1 sampai n atau dari n 

sampai 1 disebut n faktorial yang dinotasikan dengan n!, yaitu: 

)1(...)3)(2)(1(!  nnnnn  = nnn )1)(2)...(2)(1(   

Berdasarkan definisi tersebut, maka n! = n (n-1)(n-2)(n-3) ... (1) = n (n-1)! 

dan 1! = 1 (0)! = 1. Akibatnya harus didefinisikan bahwa 0! = 1. 

C. Permutasi 

Dari 5 orang yang bersedia menjadi pengurus suatu organisasi kampus, 

yakni Ali, Budi, Cici, Dini, dan Endro, hanya akan dipilih 2 orang yang akan 

menempati posisi (jabatan) sebagai ketua dan wakil ketua. Banyaknya semua cara 

yang mungkin dalam menyusun permutasi tersebut dapat ditentukan dengan 

penggunakan kaidah perkalian sebagai berikut.  

Jabatan Ketua Wakil Ketua 

Banyak Cara 5 4 

Jadi, banyaknya cara dimaksud adalah 5 x 4 = 20 cara. 

Secara matematis kita dapat mengubah (memanipulasi) cara perhitungan di 

atas sebagai berikut. 

)!25(
!5

!3
!5

)12
)123(4545








x( 3

 

Hasil terakhir ini selanjutnya dinotasikan sebagai berikut.  

 

 
)!25(

!5)2,5(


P
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Perhatikan bahwa ketika kita menentukan susunan pengurus organisasi 

tersebut yang terdiri atas ketua dan wakil ketua dari 5 mahasiswa yang bersedia 

menjadi pengurus organisasi tersebut. Dalam hal ini, secara matematis kita telah 

menyusun permutasi 2 objek dari 5 objek yang diketahui dan dinotasikan dengan 

P(5, 2) 

Secara umum, permutasi k objek dari n objek (dengan nk  ) adalah semua 

urutan berbeda yang mungkin dari k objek yang diambil dari n objek. Dengan 

kaidah perkalian dapat dengan mudah ditunjukkan bahwa banyaknya susunan 

permutasi sejumlah k obyek yang berasal dari sejumlah n obyek dengan nk  ) 

adalah sebagai berikut. 

Tempat ke- 1 2 3 ... k 

Banyak cara n  1n  2n  ... 1 kn  

)1)...(2)(1(),(  knnnnknP = 
)!(

!
kn

n


 

Sebagai ilustrasi, jika S = {a, b, c}, maka ab, ac, ba, ca, bc, dan cb adalah 6 

buah permutasi-2 dalam S. Dapat dipahami jika nr  , maka 0),( rnP . Jika r = 

n, maka permutasi-n dari himpunan S yang terdiri atas n unsur disebut permutasi 

himpunan S atau permutasi n unsur. Dengan demikian, permutasi n objek adalah 

semua susunan berbeda yang terdiri atas n objek dengan memperhatikan urutan.  

Dapat dipahami bahwa banyaknya permutasi n objek, yang dinotasikan 

dengan Pn , adalah n!. Jadi, Pn = !n . Sebagai ilustrasi, permutasi dari himpunan 

S = {a, b, c} adalah abc, acb, bac, bca, cab, dan cba. Jadi, )3,3(P = 3! = 6. Jelas 

juga bahwa nnP )1,( , untuk setiap bilangan bulat positif n. 
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1. Permutasi dengan Beberapa Objek yang Sama 

Perhatikan kata “AMAN” yang memiliki dua huruf A yang sama. 

Berapakah banyaknya semua susunan permutasi tersebut? Andaikan dua huruf 

yang sama (yaitu A) itu kita anggap berbeda, misalnya dinotasikan dengan A1 

dan A2, maka beberapa contoh susunan permutasi tersebut adalah sebagai berikut. 

A1 A2 M N  

A2 A1 M N 

Namun sesungguhnya dua permutasi itu merupakan permutasi yang sama 

yaitu AAMN (karena memang A1 dan A2 tersebut sama). Dengan demikian, tentu 

banyaknya semua permutasi yang mungkin akan kurang dari 4!. Demikian juga 

susunan permutasi MA1A2N dan MA1A2N juga merupakan dua susunan 

permutasi yang sama, dan sebagainya. Dari uraian tersebut dapat dideskripsikan 

sebagai berikut. 

Misalkan dari 4 objek terdapat 2 objek yang sama dan lainnya berbeda, 

maka banyaknya permutasi dari 4 objek tersebut adalah 4!. Padahal 

banyaknya permutasi dari 2 objek yang sama tersebut adalah 2!. Akibatnya 

banyaknya permutasi tersebut adalah 
!2
!4  

Secara umum dapat dirumuskan sebagai berikut. 

Misalkan dari sejumlah n objek terdapat sebanyak: 

1n objek jenis pertama  

2n objek jenis kedua 

3n objek jenis ketiga,  

...... 

kn objek jenis ke-k 
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Banyakya permutasi yang berbeda dari n objek tersebut adalah: 

 
!!...!

!

21 knnn
n  

2. Permutasi Siklis 

Permutasi yang telah kita pelajari di depan biasanya disebut permutasi 

linier. Kita pikirkan objek-objek yang dipermutasikan diatur pada sebuah garis 

lurus. Jika kita menyusun objek-objek itu dalam susunan melingkar, maka 

permutasi yang demikian disebut sebagai permutasi siklis. Permutasi yang disusun 

secara melingkar dinamakan permutasi siklis. Dalam permutasi siklis, ketiga 

susunan seperti berikut dianggap sama. Mengapa? Perhatikan bahwa dengan 

urutan searah dengan jarum jam, urutan A B C sama dengan urutan B C A dan C 

A B. Dalam permutasi siklis, yang diperhatikan (yang membedakan) adalah posisi 

objek-objek terhadap objek-objek yang lain (urutannya) dan BUKAN posisi 

objek-objek terhadap lingkungannya.   

 

 

 

 

Jadi, berapakah banyknya permutasi siklis dari 3 objek?  

o Perhatikan bahwa banyaknya susunan permutasi dari 3 objek yang berbeda 

adalah 3!  

o Terdapat 3 macam susunan permutasi siklis yang sama 

o Dengan demikian banyaknya susunan permutasi siklis dari 3 objek yang 

berlainan adalah: 

)!13(!2
3

123
3
!3


xx   

C 

B A 

B 

A C 

A 

C B 
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Perhatikan bahwa 

o Banyaknya susunan permutasi dari n objek yang berbeda adalah n!  

o Terdapat n macam susunan permutasi siklis yang sama 

o Dengan demikian banyaknya susunan permutasi siklis dari n objek yang 

berlainan adalah: 

n
nn

n
n 


)1(...321!  =  !1n  

Jadi, banyaknya permutasi siklis dari n objek yang berlainan adalah  !1n  

Dengan pemahaman yang sama, dapat ditunjukkan bahwa banyaknya permutasi 

siklis k objek dari n objek yang berbeda adalah  

k
knP ),(  = 

)!(
!

knk
n


 

 D. Kombinasi 

Kata kombinasi lebih sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari daripada 

kata permutasi. Perhatikan contoh berikut. 

Dari 5 pengurus harian Himpunan Mahasiswa Jurusan Matematika, yakni 

Anto, Badrun, Candra, Dini, dan Endro akan ditentukan 2 orang yang akan 

mewakili organisasi itu untuk mengikuti pertemuan organisasi-organisasi 

mahasiswa tingkat nasional. Ada berapa kemungkinan susunan wakil 

organisasi itu? 

Beberapa susunan wakil pengurus untuk mengikuti pertemuan tersebut 

adalah sebagai berikut. 

Anto – Candra 

Candra – Anto 

Badrun – Dini 

Dini – Badrun 

dan sebagainya 
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Perhatikan bahwa susunan Anto – Candra dan Candra – Anto sesungguhnya 

sama, yakni Anto dan Candra yang akan mewakili organisasi itu. Perhatikan 

bahwa, dalam hal ini, urutan tidak diperhatikan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perhatikan kembali kemungkinan susunan 2 pengurus dari 5 orang pengurus 

harian organisasi itu. 

Banyaknya permutasi dua objek dari 5 objek yang diketahui (yakni 5 

pengurus) adalah P(5, 2). Banyaknya susunan yang sama dari setiap pasangan 2 

objek adalah 2! (misalnya pasangan Anto – Candra sama dengan susunan Candra 

– Anto). Dengan demikian, banyaknya kombinasi 2 objek dari 5 objek yang 

dinotasikan dengan C(5, 2) adalah sebagai berikut. 

)2,5(C = 
samayangsusunanBanyaknya

objek5dariobjek2permutasiBanyaknya   

= 
!2

)2,5(P   

= 
!2)!25(

!5


 

Secara umum, jika terdapat n objek yang berbeda, kemudian diambil k 

objek di antaranya secara bersamaan, kita akan menentukan banyaknya 

kemungkinan susunan I objek yang diambil tersebut. Perhatikan uraian berikut. 

 

Definisi 

Suatu susunan objek-objek yang tidak memperhatikan urutan disebut 

KOMBINASI.   

Misalnya  kombinasi ARUS sama dengan kombinasi RUSA sebab 

huruf-huruf penyusunnya sama.  

Susunan k objek dari n objek yang diketahui (dengan nk  ) disebut 

dengan kombinasi k objek dari n objek yang diketahui. 
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Pengambilan k objek dari n objek yang berbeda menghasilkan permutasi k

objek dari n objek atau ),( knP . Banyaknya susunan yang sama dari pengambilan 

k objek tadi adalah !k , sehingga banyaknya kombinasi dari k objek dari n objek 

yang berbeda yang dinotasikan dengan ),( knC adalah sebagai berikut. 

  ),( knC  = 
samayangsusunanBanyaknya

objekndariobjekkpermutasiBanyaknya   

 = 
!

),(
k

knP   

= 
)!(!

!
knk

n


 

Perhatikan bahwa jika nk  , didefinisikan 0),( knC . Jika n = 0 dan k 

bilangan bulat positif, maka 0),0( kC . Hal tersebut akan berakibat bahwa 

)0,0(C  = 1. Fakta berikutnya adalah untuk bilangan bulat nonnegatif n berlaku 

1)0,( nC , nnC )1,( , dan 1),( nnC . 

Contoh 6 

Diketahui 10 titik berbeda yang terletak pada sebuah bidang datar dan tidak ada 3 

titik yang kolinier. Berapakah banyaknya garis lurus berbeda yang dapat dilukis 

melalui titik-titik tersebut?  

Jawab 

Karena tidak ada 3 titik yang kolinier, maka setiap pasang titik membentuk sebuah 

garis lurus. Dengan demikian banyaknya garis lurus berbeda yang dapat dibentuk 

sama dengan banyaknya kombinasi 2 objek dari 10 objek yang diketahui, yakni 

)2,10(C . 
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Teorema 1 

Untuk nk  ,berlaku ),( knC  = ),( knnC   

Sebelum membuktikan secara formal teorema tersebut, berikut diberikan 

ilustrasi tentang banyaknya pengambilan 2 objek dari 5 objek yang diketahui akan 

sama dengan banyaknya pengambilan 3 atau (5 – 2) objek dari 5 objek yang 

diketahui. Misal objek tersebut adalah a, b, c, d, dan e.  

Pemilihan 2 objek dari 5 objek 
(2 objek terpilih) 

Pemilihan 3 objek dari 5 objek 
(objek tersisa) 

a,  b b, d c, d, e a, c, e 

a, c b, e b, d, e a, c, d 

a, d c, d b, c, e a, b, e 

a, e c, e b, c, d a, b, d 

b, c d, e a, d, e a, b, c 

Tampak bahwa banyaknya cara memilih 2 objek dari 5 objek sama dengan 

banyaknya cara memilih 3 atau (5 – 2) objek dari 5 objek. 

Bukti 

Perhatikan bahwa memilih k elemen dari n elemen dan menyisakan (n – k) 

elemen pada dasarnya sama dengan memilih (n – k) elemen dan menyisakan k 

elemen. Secara formal teorema tersebut dibuktikan sebagai berikut. 

C(n, n – k) = 
!

( ( )!( )!
 

= !
( ) !

 

= C(n, k)  
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Teorema 2 (Rumus Pascal) 

Untuk bilangan bulat n dan k, dengan 11  nk , berlaku: 

C(n, k) = C(n – 1, k) + C(n – 1, k – 1) 

Bukti 

C(n – 1, k) + C(n – 1, k – 1) = ( )!
!(

 + 
( )!

( )!( )!
 

= 
( ) ( )!

!( )!
 

= !
!( )!

 

= C(n, k) 

Teorema tersebut secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut. 

Misalkan himpunan S memuat n elemen dan himpunan T memuat (n+1) elemen, 

yaitu semua elemen S ditambah sebuah elemen baru a. Menentukan C(n – 1, k) 

adalah ekuivalen dengan menentukan banyaknya himpunan bagian T yang 

memuat k elemen. Dalam hal ini terdapat dua kasus sebagai berikut. 

Kasus 1 

Himpunan bagian itu memuat (k – 1) elemen S ditambah elemen a. Dalam hal ini 

terdapat C(n, k – 1). 

Kasus 2 

Himpunan bagian itu memuat n elemen S dan tidak memuat elemen a. Dalam hal 

ini terdapat C(n, k). 

Dengan menggunakan kaidah penjumlahan diperoleh 

C(n + 1, k) = C(n, k – 1) + C(n, k). 
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Formula atau identitas tersebut dapat digunakan untuk menyusun suatu pola 

atau tabel sebagai berikut. Dalam hal ini, kolom-kolom memuat nilai k dengan k = 

0, 1, 2, ... dan baris-baris memuat nilai n, dengan n = 0, 1, 2, ... 

C(n,k) k=0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2n 

n=0 1           1 

1 1 1          2 

2 1 2 1         4 

3 1 3 3 1        8 

4 1 4 6 4 1       16 

5 1 5 10 10 5 1      32 

6 1 6 15 20 15 6 1     64 

7 1 7 21 35 35 21 7 1    128 

8 1 8 28 56 70 56 28 8 1   256 

9 1 9 36 84 126 126 84 36 9 1  512 

10 1 10 45 120 210 252 210 120 45 10 1 1024 

Perhatikan bahwa susunan bilangan tersebut membentuk suatu pola atau 

segitiga yang dikenal dengan segitiga Pascal. Pola atau segitiga ini diberi nama 

sesuai nama penemunya, yaitu Blaise Pascal pada tahun 1654. Ia menyajikan 

temuannya tersebut dalam karyanya yang berjudul Triangle Arithmatique. 

Biasanya pola bilangan tersebut disajikan sebagai berikut. 
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Perhatikan bahwa pada segitiga Pascal tersebut, setiap bilangan merupakan 

jumlah dua bilangan yang terletak pada kiri atas dan kanan atas bilangan tersebut. 

Bentuk C(n, k) yang kemudian disajikan dalam bentuk segitiga pascal 

tersebut dikenal dengan koefisien binomial. Binomial adalah ekspresi (a + b)n, 

seperti (a + b), (a + b)2, (a + b)3, dan seterusnya.  

 Bentuk (a + b)2 dapat dijabarkan atau diekspansikan sebagai berikut.  

(a + b)2 = (a + b)(a + b)  

= a.a + a.b + b.a + b.b 

= a2 + 2ab + b2 

(a + b)3 = (a + b)(a + b)(a + b)  

= aaa + aab + aba + abb + baa + bab + bba + bbb  

= a3 + 3a2b + 3ab2 + b3 

Perhatikan bahwa koefisien dari suku-suku (a + b)2 adalah 1, 2, dan 1 yang 

merupakan bilangan-bilangan pada baris ketiga segitiga Pascal. Demikian pula, 

koefisien suku-suku dari (a + b)3 adalah 1, 3, 3, dan 1 yang merupakan bilangan-

bilangan pada baris keempat pada segitiga Pascal. Untuk menentukan koefisien 

suku-suku bentuk (a + b)3 dapat dijelaskan sebagai berikut. 

o Hanya ada 1 suku a3, sebab hanya terdapat satu kemungkinan untuk 

membentuknya, yaitu memilih a dari semua 3 faktor, yaitu C(3, 3) = 1. 

o Terdapat tiga bentuk a2b, sebab terdapat tiga kemungkinan memilih a 

dari tiga faktor, yaitu C(3, 2).  

o Serupa dengan hal di atas, terdapat 3 bentuk ab2, yaitu C(3, 1) dan satu 

bentuk b3, yaitu C(3, 0) = 1. 

 

 



Ali Mahmudi, Kombinatorika                                                                                 [17] 
 
 

E. Notasi Sigma 

Untuk menjumlahkan beberapa elemen, seperti am, am+1, am+2, ..., am+n, 

dengan m dan n adalah bilangan bulat positif, kita dapat menggunakan notasi 

sigma seperti berikut ini.  

 

 

Dalam notasi ini, i disebut indeks penjumlahan yang nilainya memiliki batas 

bawah dan batas atas. Berikut diberikan beberapa contoh penggunaan notasi 

sigma.  
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F. Koefisien Binomial 

Teorema 3. (Teorema Binomial) 

Misalkan n bilangan bulat positif. Untuk semua x dan y berlaku 
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Sebelum memberikan bukti secara formal, berikut diberikan ilustrasi pada 

kasus khusus untuk n = 4. Untuk n = 4, koefisien x2y2n dalam ekspansi hasil kali  

(x + y) (x + y) (x + y)  (x + y) 

Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 Faktor 4 

adalah banyaknya cara memilih dua x dari empat x yang diketahui. Perlu 

dicatat bahwa meskipun x tersebut adalah sama, kita perlu membedakannya 

menjadi beberapa bagian, yaitu x pada faktor pertama, x pada faktor kedua, x pada 

faktor ketiga, dan x pada faktor keempat. Perlu dicatat juga bahwa ketika kita 

memilih dua x, kita menggunakan dua faktor dan meninggalkan atau menyisakan 

dua faktor lain. Dari dua faktor tersisa tersebut kita memilih dua y yang 

diperlukan. Misalnya untuk memilih faktor x2y2 kita dapat memilih (1) x dari dua 

faktor pertama dan y dari dua faktor terakhir atau (2) x dari faktor pertama dan 

ketiga dan y dari faktor kedua dan keempat. Tabel berikut memberikan 6 

kemungkinan pilihan tersebut. 

Faktor terpilih untuk x Faktor terpilih untuk y 

1, 2 3, 4 
1, 3 2, 4 
1, 4 2, 3 
2, 3 1, 4 
2, 4 1, 3 
3, 4 1, 2 

Konsekuensinya, koefisien x2y2 dalam ekspansi (x + y)4 adalah C(4, 2) = 6, 

yaitu banyaknya cara memilih dua objek berbeda dari empat objek berbeda. 

Selanjutnya berikut disajikan bukti formal teorema tersebut. 

Bukti 

Perhatikan ekspansi berikut ini. 

(x + y)   (x + y)  (x + y)  (x + y) .... (x+y) 

Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 Faktor 4 ... Faktor n 
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Koefisien xkyn-k dengan 0≤n≤k pada ekspansi di atas adalah banyaknya cara 

memilih x sebanyak k (dan konsekuensinya juga memilih y sebanyak (n-k)) dari n 

faktor yang tersedia. Salah satu cara tersebut adalah memilih x dari k faktor 

pertama dan y dari n–k faktor berikutnya tersisa. Total banyaknya cara memilih k 

objek dari n objek yang tersedia adalah C(n, k) = 







k
n

 .  

Karena 퐶(푛,푘) = 푛
푘 =  푛

푛 − 푘 , maka teorema binomial dapat pula 

disajikan sebagai berikut.  

(푥 + 푦) =
푛

푛 − 푘 푥 y  

Contoh 7 

Ekspansikan atau uraikan (x + y)4. 

Jawab  
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= 1x4 + 4x3y  +  6x2y2  +  4xy3  +  1y4 

Contoh 8 

a. Dari teorema binomial dapat ditentukan koefisien dari x5y2 dalam ekspansi 

(x+y)7 adalah C(7, 5) = C(7, 2) = 21 

b. Untuk menentukan koefisien a5b2 dalam (2a–3b)7 adalah dengan 

menggantikan 2a dengan x dan -3b dengan y. Dari teorema binomial, 

koefisien x5y2 dalam (x+y)7 adalah C(7, 5) dan C(7, 5) x5y2 = C(7, 5) (2a)5    

(-3b)2 = C(7, 5) (2)5 (-3)2a5b2 = 6048a5b2. 
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Contoh 9 

Tentukan koefisien x12y13 dalam ekspansi (x + y)25. 

Jawab 

Koefisien x12y13 dalam ekspansi (2x - 3y)25 adalah  

C(25,13) = 
!

! !
 

    = 5.200.300 

Contoh 10 

Tentukan koefisien x12y13 dalam ekspansi (2x – 3y)25.   

Jawab 

Perhatikan bahwa bentuk tersebut dapat diekspansikan sebagai berikut. 

 

 

Koefisien x12y13 dalam ekspansi (2x-3y)25 adalah  

C(25, 13) 212 (-3)13 = - !
! !

 

Teorema 4 

Untuk setiap bilangan bulat n > 0, berlaku 

a. C(n, 0) + C(n, 1) + C(n, 2) + ... + C(n, n) = 2n 

b. C(n, 0) - C(n, 1) + C(n, 2) - ... + (-1)nC(n, n) = 0 

Bukti 

Dengan menggunakan teorema binomial untuk x = 1 dan y = 1, bagian (a) teorema 

ini dapat dibuktikan. Demikian pula, dengan mengganti x = 1 dan y = -1 bagian 

(b) teorema ini dapat pula dibuktikan. 
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Teorema 5 

Untuk bilangan positif n, t, koefisien 푥 푥 푥 … 푥  dalam ekspansi (x1 + x2 + 

x3 + ... + xt)n adalah 

푛!
푛 !푛 ! 푛 ! … 푛 ! 

Dengan nt adalah bilangan bulat 0 ≤ ni ≤ n, untuk semua 1 ≤ i ≤t, dan n1 + n2 

+ n3 + ... + n. 

Bukti 

Sebagaimana disajikan dalam teorema binomial, koefisien 푥 푥 푥 … 푥  

adalah banyaknya cara memilih x1 dari n1 dari n faktor, memilih x2 dari n2 dari          

n–n1 faktor tersisa, memilih x3 dari n3 faktor dari n – n1 – n2 faktor tersisa, ..., dan 

xt dari nt dari faktor tersisa n – n1 – n2 – n3 ...- nt-1 = nt faktor tersisa. Jadi, 

koefisien dimaksud adalah 

C(n, n1) C(n – n1, n2) C(n – n1 – n2, n3) ... C(n – n1 – n2 – n3 - ... – nt-1, t)    

Yang dapat disederhanakan menjadi 

푛!
푛 !푛 ! 푛 ! … 푛 ! 

Yang dapat pula dinyatakan dengan 

푛
푛 ,푛 ,푛 , … ,푛  atau C(n, n1.n2.n3 ...nt) 

 Ekspresi ini selanjutnya disebut koefisien multinomial. 

Contoh 11 

Dalam ekspresi (x + y + z)7, koefisien x2y2z3 adalah  7
2,2,3  = 210. Sementara 

koefisien xyz5 adalah 7
1,1,5  dan koefisien x3z4 adalah 7

3,0,4  = !
! ! !

 = 35. 
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Contoh 12 

Untuk menentukan koefisien a2b3c2d5 dalam ekspansi (a + 2b – 3c + 2d + 5)16 

dapat dilakukan dengan mengganti a dengan v, 2b dengan w, -3c dengan x, 2d 

dengan y, dan 5 dengan z. Dengan menerapkan teorema multinomial dapat 

ditentukan bahwa koefisien dari v2w3x2y5z4 tersebut adalah 16
2,3,2,5,4  = 

302.702.400.  

Teorema 5 

Banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan yang terdiri atas n objek adalah  

),(...)1,()0,(2 nnCnCnCn   

Bukti 

Untuk membuktikan teorema ini dapat menggunakan teorema binomial sebagai 

berikut. 
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Untuk x = y = 1 diperoleh 
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Perhatikan bahwa 푛0  menunjukkan banyaknya anggota himpunan bagian 

dengan anggota 0 elemen, 푛
1  menunjukkan banyaknya anggota himpunan 

bagian dengan anggota 1 elemen, 푛
2  menunjukkan banyaknya anggota 

himpunan bagian dengan elemen 2 elemen, dan seterusnya, serta 푛
푛  

menunjukkan banyaknya anggota himpunan bagian dengan elemen n objek. 

Dengan demikian, 
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 = 2n menunjukkan 

banyaknya himpunan bagian suatu himpunan dengan n elemen. 
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G. Soal Latihan 

1.   Sebuah tim sepak bola memiliki: 

b. kaos putih, biru, hijau, dan merah. 

c. celana pendek hitam dan putih. 

d. kaos kaki merah, hitam, dan putih. 

Berapa macam kombinasi warna seragam yang dapat disusun? Berilah 

beberapa contoh. 

2. Sekeping uang logam ratusan dilambungkan 3 kali berturut-turut dan dicatat 

sisi mana yang muncul, apakah Angka (A) atau Gambar (G). Berapa macam 

kemungkinan hasilnya? 

3. Enam pesawat berbeda terbang dari Yogyakarta ke Jakarta dan 7 pesawat 

berbeda terbang dari Jakarta ke Medan. Berapa banyaknya cara melakukan 

penerbangan dari Jakarta ke Medan melalui Jakarta jika harus berganti 

pesawat? 

4. Tentukan banyaknya  

a. Bilangan genap dua angka 

b. Bilangan ganjil dua angka 

c. Bilangan ganjil dua angka sedemikian sehingga kedua angka berbeda 

d. Bilangan genap dua angka dengan angka-angka berbeda 

5. Terdapat 15 pasangan suami isteri pada suatu pesta. Tentukan banyaknya cara 

memilih seorang wanita dan seorang laki-laki pada pesta tersebut sedemikian 

sehingga (a) keduanya adalah pasangan suami isteri dan (b) keduanya bukan 

pasangan suami isteri 

6. Suatu organisasi Kelompok Ilmiah Remaja beranggotakan 10 siswa kelas satu, 

8 siswa kelas dua, dan 7 siswa kelas 3. Dari setiap kelas akan dipilih satu orang 

wakil sebagai pengurus organisasi itu. Berapa cara susunan pengurus itu dapat 

dibentuk? 
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7. Berapa banyak plat nomor motor yang terdiri atas 4 angka yang dapat 

dibentuk dari angka-angka: 0, 1, 2, ..., 9 jika angka pertama tidak boleh 

kurang dari 4? 

8. Berapa banyaknya bilangan yang bernilai antara 500 dan 700 dapat disusun 

dari angka-angka 2, 3, 4, 5, 6, dan 7? 

9. Tentukan banyaknya bilangan yang terdiri atas 3 angka yang dapat disusun 

dari angka-angka 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 dengan syarat sebagai berikut. 

a.  jika tidak boleh terdapat pengulangan angka. 

b.  jika boleh terdapat pengulangan angka 

c.  jika tidak boleh terdapat pengulangan angka dan angka pertama harus 5 

d.  jika tidak boleh terdapat pengulangan angka dan bilangan tersebut genap. 

10. Setiap pengguna komputer hendaknya memiliki sebuah password, yang terdiri 

atas 6 sampai 8 karakter dengan setiap karakternya dapat berupa huruf 

maupun angka. Masing-masing password harus memuat setidaknya satu 

angka. Berapa banyaknya password yang mungkin disusun dengan ketentuan 

tersebut? 

11. Yudi membeli koper yang dilengkapi dengan kode kunci pengaman 

(password) dalam 3 angka.  

a. Apakah kode 091 sama dengan kode 019? 

b. Ada berapa banyak kode yang dapat dibuat apabila tidak boleh ada angka 

yang sama?  

c. Mengapa kode kunci dengan 3 angka lebih aman dibanding yang dengan 2 

angka? 

12. Terdapat 4 buku Matematika yang sejenis, 3 buku Biologi yang sejenis, dan 5 

buku Fisika yang sejenis. Berapa macam susunan yang mungkin jika 

a. buku-buku yang sejenis harus saling berdampingan. 

b. buku-buku Matematika saja yang saling berdampingan. 
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13. Hitunglah banyaknya susunan huruf mendatar yang diperoleh dari kata 

BATANGHARI, jika susunan hurufnya dimulai dengan huruf konsonan. 

14. Diketahui terdapat 5 bola merah, 1 bola hijau, dan 1 bola biru. Dengan berapa 

cara bola-bola tersebut dapat disusun secara berderet?  

15. Terdapat 4 bendera berwarna merah, 5 bendera berwarna putih, dan 6 bendera 

berwarna kuning. Berapa macam komposisi warana bendera jika dipasang 

berjajar pada sebuah jalan? 

16. Tentukan banyaknya bilangan yang berbeda dapat disusun dari angka-angka 

pada bilangan berikut. 

a. 21134556 

b. 57223576 

17. Terdapat 8 orang akan duduk dengan posisi melingkar. Jika terdapat dua 

sahabat karib yang selalu duduk berdampingan, berapa macam kemungkinan 

posisi duduk mereka? 

18. Seorang desainer pakaian memiliki 5 macam pernik-pernik. Setiap jenis 

pernik memiliki satu warna yaitu merah, kuning, biru, hijau atau putih. Ia  

hanya akan memadukan 3 warna pernik-pernik dalam desain terbarunya. Ada 

berapa macam paduan pernik-pernik yang dapat ia buat?  

19. Suatu kelompok renang beranggotakan 21 perenang. Mereka menyusun tim 

bertanding yang terdiri atas 3 perenang. Ada berapa banyak kemungkinan 

susunan tim yang dapat dibentuk?  

20. Panitia membeli 6 macam snack. Apabila tiap kardus hanya diisi 4 macam 

snack, ada berapa macam isi kardus yang dapat terjadi?  

21. Tentukan koefisien x17y18 dalam ekspansi (x + y)35. 

22. Tentukan koefisien x17y18 dalam ekspansi (3x - 2y)35. 

23. Tentukan koefisien v2w4xz dalam ekspansi (3v + 2w + xy + z)8 
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