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Kombinatorial oleh Murdanu, halaman 1 

 

KOMBINATORIAL (COMBINATORIC) 

Kombinatorial merupakan cabang matematika yang mempelajari pengaturan objek-objek. 

Solusi yang ingin kita peroleh dengan perlakuan pengaturan objek-objek dengan 

kombinatorial adalah jumlah cara pengaturan objek-objek tersebut di dalam himpunannya. 

 

Contoh 1 (Persoalan Kombinatorial):   

 Nomor plat kendaraan bermotor di Indonesia terdiri atas 4 angka. Angka pertama bukan 0. 
Berapa banyak plat nomor yang dapat dibuat? 

 

 Penyelesaian persoalan contoh 1 dapat dilakukan dengan enumerasi. Namun enumerasi 

mengharuskan kita bekerja dengan cepat, ketajaman pengamatan, dan energi yang cukup 

besar. 

Kombinatorial dapat membantu kita untuk menyelesaikan persoalan contoh 1 tersebut dengan 

tanpa melakukan enumerasi. 

Kombinatorial didasarkan pada hasil yang diperoleh dari suatu percobaan (eksperiment). 

Percobaan merupakan proses fisik yang hasilnya dapat diamati. 

 

Contoh 2 (Percobaan): 

 Pelambungan dadu bidang-6 (kubus). Hasil percobaan pelambungan dadu bidang-6 yang 
mungkin, yaitu menghasilkan pemunculan angka 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. (Ingat dalam 
permainan ular tangga) 

 

Di dalam kombinatorial terdapat kaidah dasar menghitung (kaidah dasar perhitungan), yang 

dipergunakan untuk menghitung semua kemungkinan pengaturan objek-objek. 

1. Kaidah Perkalian (rule of product) 

Bila percobaan 1 mempunyai p hasil percobaan yang mungkin terjadi (atau 

menghasilkan p kemungkinan jawaban), percobaan 2 mempunyai q hasil percobaan 

yang mungkin terjadi (atau menghasilkan q kemungkinan jawaban), maka bila 

percobaan 1 dan percobaan 2 dilakukan, maka terdapat p  q hasil percobaan (atau 

menghasilkan p  q kemungkinan jawaban).   

2. Kaidah Penjumlahan (rule of sum) 

Bila percobaan 1 mempunyai p hasil percobaan yang mungkin terjadi (atau 

menghasilkan p kemungkinan jawaban), percobaan 2 mempunyai q hasil percobaan 

yang mungkin terjadi (atau menghasilkan q kemungkinan jawaban), maka bila hanya 

satu percobaan saja yang dilakukan (percobaan 1 atau percobaan 2 dilakukan), maka 

terdapat p + q kemungkinan hasil percobaan (atau menghasilkan p + q kemungkinan 

jawaban) yang mungkin terjadi. 

 

Contoh 3. Kantin sekolah menyediakan 5 macam makanan, yaitu nasi goreng komplit, roti bakar, nasi 
rames komplit, soto ayam komplit, dan sate ayam komplit. Kantin juga menyediakan 3 
macam minuman, yaitu air minum tawar, teh tawar, dan teh manis. Setiap pembeli di 
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kantin tersebut diwajibkan memesan satu makanan dan satu minuman. Deskripsikan 
banyak pasangan makanan dan minuman yang dapat dipesan?  

 

Contoh 4. Jabatan ketua OSIS di suatu sekolah dapat diduduki oleh siswa kelas II atau siswa kelas 
III. Terdapat 45 orang siswa kelas II sebagai calon ketua dan terdapat 87 siswa kelas III 
sebagai calon ketua. Berapakah banyak cara memilih jabatan ketua OSIS di sekolah 
tersebut? 

 

Kaidah perkalian dan kaidah penjumlahan tadi dapat diperluas yang mengandung lebih dari 

dua percobaan.  

Coba selesaikan Contoh 1 tadi dengan menerapkan kaidah dasar perhitungan yang cocok! 

 

Contoh 5. Lima orang mahasiswa berinitial K, L, M, N, dan P, dipilih 3 orang sebagai ketua I, ketua II, 
dan ketua III. Dalam pemilihan tersebut tidak ada seorang mahasiswa yang menduduki 
jabatan rangkap.  

a. Berapakah banyak cara pemilihan tersebut?  

b. Disyaratkan bahwa P harus sebagai ketua II. Berapakah banyak cara pemilihannya? 

 

Contoh 6. Terdapat 5 rute dari kota A ke kota B, 6 rute dari kota B ke kota C, dan 2 rute dari kota A 
ke kota C. 

a. Berapakah banyak semua cara seseorang berkendaraan dari kota A ke kota C ? 

b. Berapakah banyak semua cara seseorang berkendaraan pulang pergi dari kota A ke 
kota C? 

c. Berapakah banyak semua cara seseorang berkendaraan pulang pergi dari kota A ke 
kota C, tetapi saat pulang tidak melalui kota B? 

 

Contoh 7. Pada ujian matematika terdapat sepuluh pertanyaan yang masing-masing bisa dijawab 
benar atau salah. Berapakah banyak kemungkinan kombinasi jawaban yang dapat dibuat? 

 

Contoh 8. Sebuah kata terdiri dari 5 huruf yang disusun dari huruf-huruf: a, b, c, d, e. 

a. Berapakah banyak kata yang dapat dibuat, dengan syarat tidak ada huruf yang dipakai 
lebih dari 1 kali? 

b. Berapakah banyak kata yang dapat dibuat, dan diperbolehkan ada huruf yang dipakai 
lebih dari 1 kali? 

c. Berapakah banyak kata yang dapat dibuat yang diawali dengan huruf  b? 

d. Berapakah banyak kata yang dapat dibuat yang tidak diawali dengan huruf  a? 

 

Contoh 9. Jondil mempunyai perpustakaan pribadi yang menyediakan 6 buah buku berbahasa 
Inggris, 8 buah buku berbahasa Belanda, dan 10 buah buku berbahasa Cina, yang 
masing-masing berbeda judul. 
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a. Berapakah banyak cara memilih 3 buah buku yang terdiri dari masing-masing bahasa? 

b. Berapakah banyak cara memilih 1 buah buku yang tidak mempedulikan bahasanya? 

 

PERMUTASI 

Suatu himpunan yang terdiri dari n objek berdasarkan urutan disebut permutasi dari objek-

objek tersebut. Suatu susunan r < n objek-objek berdasarkan urutan disebut permutasi r objek 

dari n objek  atau  permutasi dari n objek diambil r.  

 

 Contoh 10.  Misalkan disediakan himpunan huruf a, b, c, d. Maka: 

a. Susunan: abcd, dcba, acdb, …, dan seterusnya (merupakan permutasi 4 objek dari 
4 objek yang disediakan atau permutasi dari 4 objek diambil 4 objek atau permutasi 
4 objek); 

b. Susunan: abc, cba, acb, bca, bac, …, dan seterusnya (merupakan permutasi 3 
objek dari 4 objek yang disediakan atau permutasi dari 4 objek diambil 3 objek); 

c. Susunan: ab, cb, ac, bc, ba, …, dan seterusnya (merupakan permutasi 2 objek dari 
4 objek yang disediakan atau permutasi dari 4 objek diambil 2 objek); 

 

Permutasi r objek dari n objek yang diketahui, atau permutasi dari n objek diambil r objek 

dirumuskan: 

n !
P(n , r )

(n r)!
      atau       n r

n !
P

(n r) !
       atau      

n

r

n !
P

(n r) !
 

n ! 1 2 3 4 (n 3) (n 2) (n 1) n  

 

Contoh 11. Dari contoh 10: 

a. Hitunglah banyak kemungkinan susunan 4 huruf dari huruf-huruf a, b, c, d ! 

b. Hitunglah banyak kemungkinan susunan 3 huruf dari huruf-huruf a, b, c, d ! 

c. Hitunglah banyak kemungkinan susunan 2 huruf dari huruf-huruf a, b, c, d ! 

 

Contoh 10 dan 11 tadi, objek-objek yang dipermutasikan dari objek-objek yang berbeda. 

Perhatikan kasus yang diungkapkan contoh 12 berikut! 

 

Contoh 12.  Sebuah kata terdiri dari 5 huruf, disusun dari kata “DADDY”. Hitunglah banyak 
kemungkinan kata yang berbeda! 

 

Contoh 12 merupakan suatu permutasi dengan pengulangan.  

Dalil Permutasi dengan Pengulangan 

Banyak permutasi n objek dengan sejumlah n1 serupa, sejumlah n2 serupa, sedemikian 

seterusnya hingga sejumlah nr serupa, dihitung: 
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1 2 r

n !

n ! n ! n !
 

 

Berdasarkan dalil tersebut, coba selesaikan Contoh 12. ! 

 

Contoh 13.  Sebuah umbul-umbul disusun secara vertikal terdiri atas 8 buah bendera berbentuk 
segitiga. Tersedia 4 bendera merah, 3 bendera biru, dan 1 bendera kuning. Berapakah 
banyak kemungkinan umbul-umbul yang dapat dibuat?  

 

KOMBINASI 

Kombinasi r objek dari n objek yang tersedia adalah setiap pemilihan r objek dari n objek 

yang tersedia dengan tanpa memperhatikan urutan. 

 

Contoh 14.  Kombinasi 3 huruf dari 4 huruf yang tersedia: A, B, C, D, yaitu: 

Kombinasi Permutasi 

ABC ABC,  ACB,  BAC,  BCA,  CAB,  CBA 

ABD ABD,  ADB,  BDA,  BAD,  DBA,  DAB 

ACD ACD,  ADC,  CDA,  CAD,  DAC,  DCA 

BCD BCD,  BDC,  CBD,  CDB,  DCB,  DBC 

Berdasarkan contoh 14, terdapat perbedaan hasil antara kombinasi dan permutasi 3 huruf dari 

4 huruf yang tersedia. Dengan kata lain ada perbedaan hasil antara kombinasi 3 objek dan 

permutasi 3 objek dari 4 objek yang tersedia. Mengapa? 

 

Kombinasi r < n objek dari n objek yang tersedia dirumuskan: 

n !
C(n , r )

r ! (n r)!
     atau     n r

n !
C

r ! (n r)!
     atau     

n

r

n !
C

r ! (n r) !
 

 

Contoh 15. Ada 8 orang siswa berprestasi yang terpilih untuk mewakili SMP STELLA DUCE 1 
sebagai peserta OSN 2010. Panitia OSN 2010 memberi persyaratan bahwa setiap 
sekolah hanya boleh mengirimkan 3 orang wakil. Berapakah banyak cara yang dilakukan 
oleh pembina SMP STELLA DUCE 1 untuk memilih 3 orang siswa dari 8 orang siswa 
tersebut? 

 

Contoh 16.  Seorang petani membeli 3 ekor sapi, 2 ekor kerbau, dan 4 ekor kambing dari pedagang 
ternak yang memiliki 6 ekor sapi, 5 ekor kerbau, dan 8 ekor kambing. Ada berapa 
carakah petani tersebut memilih hewan-hewan yang dibeli? 
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LATIHAN 

1. 
11 11 n

6 7 r
C C C . Berapakah (n + r)! 

2.  Sebuah lambang bilangan terdiri tiga angka disusun dari enam buah lambang bilangan 2, 

3, 5, 6, 7, dan 9.  

a. Ada berapa buah bilangan yang dapat dibentuk? 

b. Ada berapa buah bilangan genap yang dapat dibentuk? 

c. Ada berapa buah bilangan kelipatan 5 yang dapat dibentuk? 

d. Ada berapa buah bilangan yang lebih kecil dari 400 yang dapat dibentuk? 

3.  Ada m orang siswa pria dan n orang siswa wanita, dengan m = n + 1. 

a.  Ada berapa cara semua siswa tersebut duduk dalam satu baris? 

b.  Ada berapa cara semua siswa tersebut duduk dalam satu baris sedemikian, sehingga 

mereka berselang-seling menurut jenis kelamin? 

c.  Ada berapa cara semua siswa tersebut duduk dalam satu baris sedemikian, sehingga 

mereka terpisah menurut jenis kelamin? 

4.  a.  Ada berapa buah kata yang dapat disusun dari huruf-huruf dari kata “THEM” ?  

 b. Ada berapa buah kata yang dapat disusun dari huruf-huruf dari kata “THAT” ? 

 c. Ada berapa buah kata yang dapat disusun dari huruf-huruf dari kata “RADAR” ? 

 d. Ada berapa buah kata yang dapat disusun dari huruf-huruf dari kata “UNUSUAL” ? 

 e. Ada berapa buah kata yang dapat disusun dari huruf-huruf dari kata 

“SOCIOLOGICAL” ? 

5.  Berapakah nilai n, yang memenuhi persamaan: 
n 2 n

2 2
2P 50 P  ? 

6.  Ada berapa cara suatu grup terdiri dari 3 pria dan 2 wanita yang dapat dipilih dari 7 orang 

pria dan 7 orang wanita? 

7.  Sebuah kantong berisi 6 butir bola putih dan 5 butir bola hitam. Tentukan banyak cara 

memilih 4 bola dari kantong tersebut, jika: 

a.  terdiri dari semua warna ? 

b.  terdiri dari 2 putih dan 2 hitam ? 

c.  keempatnya berwarna sama ? 

8. Ada 12 titik pada suatu bidang, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, dan L sedemikian, 

sehingga tidak ada tiga buah titik yang segaris. 

a. Ada berapa buah garis dapat dibentuk melalui titik-titik tersebut? 

b. Ada berapa buah garis dapat dibentuk melalui titik A? 

c. Ada berapa buah segitiga dapat dibentuk melalui titik-titik tersebut? 

d. Ada berapa buah segitiga dapat dibentuk melalui titik-titik tersebut dengan A sebagai 

salah satu titik sudutnya? 

============================================= 


