
Bab  III    Induksi Matematik & kombinatorik 

BAB  III 

INDUKSI  MATEMATIK  dan  KOMBINATORIK 
 

1. Kata pengantar  

 

Kebenaran pernyataan matematika yang berkaitan dengan bilangan bulat perlu 

pembuktian salah satu metode pembuktian dapat menggunakan Induksi matematik. 

Sedangkan untuk mengetahui banyak cara pengurutan bilangan disebut teori 

kombinatorik. Dalam menentukan banyak cara pengurutan bilangan ini  dapat digunakan 

metode permutasi dan kombinasi permutasi.  

 

2.  Kompetensi : 

 

Setelah mempelajari materi ini mahasiswa dapat membuktikan kebenaran 

pernyataan matematika dengan induksi matematika,  mengitung banyak cara urutan 

kejadian dari n objek yang di ambil r objek serta dapat menyelesaikan masalah riil secara   

tepat. 

 

3. Pokok Bahasan : Induksi Matematik  dan  Kombinatorik  
 

Sub  Pokok Bahasan   : 

Induksi Matematik   

Prinsip Induksi  Sederhana   

            Aplikasi  Induksi  Matematik  dalam program   

Prinsip  Umum Induksi   

Kombinatorik     

Aturan dasar  menghitung pada  Kombinatorik  

Permutasi      

Kombinasi    

 
4. Kegiatan  Belajar 
 

Didalam matematika suatu pernyataan atau argumen harus dipahami dimengerti  

apa yang menyebabkan pernyataan tersebut  benar yaitu dengan melakukan pembuktian.  
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Pernyataan  yang dibahas  dalam bab ini  hanya menyangkut pembuktian  pernyataan 

matematika bilangan  bulat  positif. Untuk membuktikan  kebenaran pernyataan  

matematik  dapat digunakan teknik pembuktian  yang disebut  dengan  Induksi  

Matematik kususnya  untuk pernyataan matematik yang menyangkut bilangan  bulat 

positip. Sedangkan  kombinatorik  dan peluang  diskrit  mempelajari  pengaturan objek-

objek sedangkan output  yang diperoleh  banyaknya  cara  pengaturan  obyek-obyek  

tertentu di dalam suatu  himpunan. 

 
 

4.1.  Induksi  Matematik  

 

4.1.1.  Prinsip Induksi  Sederhana 

Misal p(n) menyatakan suatu pernyataan  bilangan  bulat  positip dan akan 

dibuktikan  bahwa pernyataan p(n) tersebut benar untuk  semua bilangan  positip n  maka 

untuk membuktikan  pernyataan ini  digunakan  aturan  sbb: 

 

 Langkah 1 :  p(1) benar  dan 

 Langkah 2 : Untuk  semua  bilangan  bulat  positi f n ≥ 1, jika  p(n) benar  maka   

                     p(n + 1) juga  benar. 

 

Dimana langkah 1. disebut  dengan  basis induksi  dan  langkah 2  disebut  langkah 

induksi dengan p(n)  disebut  hipotesis  induksi.  

 

Contoh  3.1. 

Buktikan  bahwa  1+ 2 + 3 + … + n = n(n+1)/2  untuk setiap n  bilangan bulat positip 

 

Bukti : 

Langkah  1,  

Akan diperlihatkan pernyataan benar untuk  n = 1, untuk  n = 1 maka 1 = 1(1+1)/2. 
 

Langkah Induksi  

Akan ditunjukkan pernyataan benar untuk setiap bilangan bulat n,  n ≥ 1, apabila 

pernyataan benar untuk n = k  maka pernyataan benar untuk n = k + 1. 
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Jika diasumsikan  pernyataan  1 + 2 + 3+ … + n = n(n+1) /2   benar  

maka  
 

1 + 2 + 3 + … + n + (n+1)= (1 + 2 + 3 + … + n) +(n+1)   

   = n(n+1) /2   +  (n+1)  

       = n(n+1)+ 2(n+1) 

       = 
2

)1(2)1( +++ nnn  

               = (n+1)(n+2)/2 

               = (n+1)((n+1)+1)/2 

 

Karena kedua langkah induksi telah terpenuhi maka  untuk setiap bilangan positip n 

berlaku  bahwa :   1 + 2 + 3 + … +  n = n(n+1)/2  . 

 

Contoh 3.2.  
 

Buktikan  bahwa banyak n buah bilangan bulat  positif ganjil pertama  adalah  n2 

 

Bukti  : 

 Misalkan p(n)  merupakan pernyataan  yang  menyatakan  bahwa  jumlah  n  buah  

bilangan bulat  positif  ganjil  pertama  adalah  n2, maka : 

 

Langkah  1,  
 

Untuk  n = 1 maka  12 = 1 maka  p(1)  benar , karena  banyak  buah bilangan ganjil positif 

pertama  adalah  n2 
 

Langkah Induksi  
 

Untuk n = n 

Andaikan  untuk  n ≥ 1 pernyataan  1 + 3 + 5… + (2n-1) = n2    benar  

maka  akan ditunjukkan  bahwa  1+ 3 + … + (2n-1) + (2n+1) = (n+1)2  yaitu 

1 + 3 + … + (2n-1)+ (2n+1) =  {(1+2+3+ … +n)}+(2n+1)   

 
Matematika  diskrit  III-3 



Bab  III    Induksi Matematik & kombinatorik 

         =  n2 +  (2n+1)  

        =   n2  +  2n + 1  

                  = (n+1)2    

 

4.1.2.  Aplikasi  Induksi  Matematik  dalam program 
 

Salah satu aplikasi induksi matematik dalam pemrograman  yaitu  bentuk kalang (loop),  

dengan struktur sbb : 
 

              Keadaan sebelum menjumpai  kalang( loop) 

  While  s  

   Perintah-perintah  dalam tubuh kalang . 

 semua  perintah tidak boleh melompat keluar kalang 

End  While  

            Keadaan  setelah  kalang(loop) 
 

Perintah While akan dieksekusi  terus  menerus  selama  syarat kondisi S bernilai benar. 

Apabila dalam proses kalang dijumpai kondisi bernilai salah (tidak memenuhi syarat yang 

didefinisikan) eksekusi  akan  berhenti. 

 

Teorema  3.1 :  Kalang (loop) 
  

Diberikan Kalang  While  dengan  syarat  kondisi  S, kondisi  sebelum dan  

sesudah kalang.  Jika diberikan  predikat  I(n) yang disebut  kalang  invarian. 

Apabila  keempat  syarat ini benar maka  kalang benar terhadap kondisi  sebelum dan  

sesudahnya. 
 

1. Langkah  basis : 

Kondisi sebelum kalang  berarti  bahwa I (0) benar  sebelum iterasi  pertama dalam 

kalang. 
 

2. Langkah  induksi : 

Jika  syarat kondisi  S  dan  kalang invariant I(k) benar  untuk  suatu  bilangan  

bulat  k ≥ 0 sebelum iterasi  kalang, maka I(k+1) juga benar  setelah iterasi kalang. 
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3. Kondisi penghentian 

Setelah  sejumlah  iterasi  kalang yang berhingga, maka syarat  kondisi  S menjadi  

salah. 

4. Kebenaran kondisi setelah kalang  

 

Jika  untuk suatu bilangan  bulat tak  negatif N,  syarat kondisi  S salah  dan  I(N) 

benar  maka  harga  variable  akan  sama dengan yang ditentukan dalam kondisi 

kalang.( tanpa menggunakan operasi perkalian langsung) 

 

Contoh 3.3.  
 

Akan  dihitung  hasil kali  dua buah bilangan  bulat positip, atau nilai nol c dan d, 

dengan tanpa  melalui  operasi  perkalian  langsung. Berikut ini potongan algoritma 

pemrograman untuk menghitung hasil kali dua bilangan bulat  tersebut, dengan cara  

menjumlahkan  d sebanyak  c kali yang  hasilnya  c.d sbb : 
 

 i ← 0 

 J ← 0 

 while  i ≠ c  do         (1) 

  J ← J + d 

  i ← i+ 1 

endwhile  
 

             ( i = c,  J = c.d ) 

 

Buktikan  bahwa  setiap  kali  eksekusi mencapai  awal kalang  while-do 1), ditemukan  J 

= i.d. 
 

Bukti : 
 

  Algoritma  untuk enumerasi  nilai  i dan j  untuk setiap kali eksekusi  mencapai  

awal kalang while - do  tersebut  dapat  diilustrasikan  sbb: 

 

    Tabel  eksekusi  while - do 
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Setiap kali (n) eksekusi Nilai 
mencapai awal loop i 

Nilai 
j 

loop  ke       1  0 0 
2 1 1. d 
3 2 2. d 
4 3 3. d 
M  M  M  

c+1 c c.d 

 

 dari tabel  tersebut  tampak  bahwa  setiap kali  eksekusi  algoritma  mencapai awal  

kalang  while-do, nilai  j = 1.d.  Untuk  mengetahui  kebenaranya  dapat  digunakan 

induksi  matematik. Misal p(n)  merupakan   pernyataan  bahwa  setiap kali  yaitu n 

eksekusi  algoritma  mencapai  awal  kalang  while – do,  nilai  i dan  j    pada  eksekusi  

ke n  dinyatakan  in dan jn. 

 

a)  Langkah 1 . 
 

 untuk n = 1, pernyataan p(1)  benar   karena    pada  saat  n = 1  eksekusi  mencapai awal  

kalang  while – do  i = 0  dan  j = 0, serta  nilai  jn= in .d = 0  adalah  benar.   
 

b)  Langkah  induksi : 
 

misal  pernyataan  p(n) benar, dengan asumsi  bahwa jn = in .d  saat eksekusi  

mencapai awal  kalang  while – do. Akan ditunjukkan  bahwa  p(n+1) benar  yaitu  saat  

eksekusi  mencapai  awal  kalang  while – do  yang  ke (n+1)  yang berarti  jn+1  = in+1 .d  

juga  benar. Dari  tabel  dapat  dilihat  bahwa  nilai  i  yang  baru  bertambah  sebesar 1 

dari  nilai  i yang  lama dan j  yang baru  bertambah  sebesar d  dari  nilai  j  yang lama  

sehingga  in+1  = in + 1  

 

dan         jn+1  = jn + d,  dari  hipotesa  induksi  jn= in .d   maka  

               jn+1      = (in.d) + d  

          = (in + 1 ).d  

          =  in+1 .d . 
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maka  terbukti  bahwa  setiap kali eksekusi algoritma mencapai  awal  kalang  while – 

do  nilai  j= i.d.  
 

4.1.3.  Prinsip  Umum Induksi 
 

Prinsip  induksi  sederhana  dapat  digeneralisir   sebagai  berikut : 
 

Misal p(n)  adalah  pernyataan  tentang  bilangan  bulat dan akan  membuktikan  

bahwa  pernyataan p(n) benar  untuk  semua  bilangan bulat  n ≥ n0 .  Untuk membuktikan  

pernyataan   tersebut  kita  hanya  perlu  menunjukkan  bahwa  : 

 

  i)   p(n0) benar   dan 

  ii) jika p(n) benar    maka p(n+1)  benar  untuk  setiap n  ≥  n0 , akibatnya pernyataan  

p(n)  benar  untuk  setiap bilangan bulat  n  ≥  n0   

 

4. 2. Kombinatorik 
 

Kombinatorik (combinatorik) adalah  cabang  matematika  yang  mempelajari  

pengaturan  objek-objek.  Penyelesaian yang diperoleh adalah  jumlah cara pengaturan  

obyek-obyek  tertentu dalam kelompoknya.  
 

 

Contoh  3.4 : 
 

1. Dari 30 anggota  Fraksi  X di DPR,  akan dibentuk  sebuah  komisi yang 

beranggotakan  6 orang. Berapa  banyak  cara  memilih  anggota  komisi. 

2. Password  system  komputer  panjangnya  enam  sampai delapan karakter. Tiap  

karakter boleh  berupa huruf huruf  atau  angka, huruf besar dan kecil tidak 

dibedakan. Berapa banyak  password  dapat dibuat. 
 

4.2.1. Aturan dasar  menghitung pada  Kombinatorik. 
 

Didalam  kombinatorik  semua kemungkinan objek  harus dihitung. Disini terdapat 

dua aturan  penghitungan   yaitu  rule of product dan rule of sum   
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a. Aturan perkalian(rule of product): 
 

Adalah aturan  untuk  menghitung  banyak  cara  yang dapat  dilakukan . 

- Missal suatu pekerjaan melibatkan p buah langkah . 
 

Langkah  ke- 1 dapat  dilakukan  dalam  n1 cara. 

Langkah  ke- 2 dapat  dilakukan  dalam  n2 cara. 

…….. 

Langkah  ke- p dapat  dilakukan  dalam  np cara. 

 

Maka  keseluruhan  pekerjaan  dapat  dilakukan  dalam n1 . n2… np  cara. 

 

b.    Aturan penjumlahan (rule of sum ): 
 

-   Missal suatu pekerjaan melibatkan p buah langkah yang mungkin terjadi   

Langkah  ke- 1 dapat  dilakukan  dalam  n1 cara. 

Langkah  ke- 2 dapat  dilakukan  dalam  n2 cara. 

…….. 

Langkah  ke- p dapat  dilakukan  dalam  np cara. 
 

maka  keseluruhan  pekerjaan  dapat  dilakukan  dalam n1 +  n2  + …+  np   cara. 

 

Contoh 3.5: 
 

Jika  himpunan A  adalah  gabungan  dari  himpunan-himpunan  bagian tidak 

kosong  yang saling asing  H1, H2, …  Hn  maka  jumlah  anggota  himpunan sama dengan  

jumlah  anggota semua  himpunan  bagiannya   atau  

           

  |A| =  |H1|  + | H2| +  …+   |Hn|   

 

Contoh 3.6 : 
 

Dalam  kotak berisi  kartu bridge  lengkap,  berapa  macam  cara  untuk  mengambil  : 
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a. Sebuah  diamon  atau  sebuah  heart? 

b. Sebuah  diamon  atau kartu AS? 

c. Sebuah kartu  bernomor 2 hingga 8  berwarna  merah. 

 

4.3. Permutasi  dan  Kombinasi 
 

4.3.1. Permutasi  

 Pada  subbab ini dibahas tentang pengurutan dan pemilihan yang tidak boleh 

diulang . 

 
Definisi 3.1. : Setiap pengelompokan berbeda atau himpunan objek berurutan  dinamakan 

permutasi objek-objek  tersebut. 

 
Sebagai contoh bilangan  213  dan 312  terdiri atas  tiga  angka yang sama  tetapi  

kedua bilangan itu berbeda  karena urutan angka 1, 2 dan 3  berbeda.  Umumnya urutan r 

objek dan diambil  r objek  dengan r ≤ n   dalam suatu urutan berhingga, maka 

pengelompokan seperti itu  disebut permutasi n objek  yang diambil  r objek  pada suatu 

waktu.  Banyak  cara  yang  berbeda  dalam  penyusunan  r  objek  yang  dipilih  dari  n  

objek  dilambangkan  P(n,r)  atau   nPr 
. 

 

Untuk ilustrasi pada permutasi  dari  angka 1, 2 dan 3. 

Langkah  1 :  Pilih  sembarang  elemen untuk ditempatkan  pada urutan pertama  

Langkah  2 :  Pilih   elemen untuk ditempatkan  pada urutan kedua  

 Langkah  3 :  Pilih elemen untuk ditempatkan   pada  urutan ketiga  

 

 
Karena telah dipilih satu elemen (dari tiga elemen ) untuk menduduki urutan pertama 

maka pada urutan kedua  masih terdapat  dua pilihan setelah terpilih urutan ke tiga tinggal  

satu  kemungkinan.  Dan karena pada ilustrasi ini n = 3 ( terdiri dari unsur  1, 2, 3 ) maka 

banyak  kemungkinan urutan bilangan  yang  terjadi  
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 n(n-1)(n-2).....1 = 3 (3-1)(2-1) = 3.2.1 = 6 urutan  yang berbeda   

 atau 

     123 , 213,  321,  231, 312, 321 

  

Teorema 3.1. :  
 

Banyak  permutasi  n objek  yang  diambil  r  objek  pada  suatu  waktu  
 

P( n ,r )  =  n (n-1) (n-1) (n-1)…….. (n - r + 1)                                                 (3.1) 

 

Contoh 3.7 : Tentukan banyak permutasi  yang terjadi dari  empat  buah  bilangan  bulat 

1, 2, 3 dan  4  yang diambil  dua bilangan  suatu  waktu . 

 

Jawab :  Banyak  permutasi  yang mungkin  terjadi dari empat bilangan yang diambil  

dua  bilangan    

 

P(4, 2) =  4(4 - 1) =     12 

 

Contoh 3.8 : Dengan  berapa cara empat  buah  buku dapat disusun  dalam suatu rak. 
 

Jawab : Pernyataan ini menyatakan permutasi  dari  empat  obyek  yang diambil empat 

suatu waktu, yaitu  
 

   P(4,4) = 4(4-1)(4-2)(4-3) = 24 

 

Jadi terdapat  dua puluh empat  cara dalam  menyusun buku dalam  suatu  kotak. 

 

Selanjutnya permutasi  dari n buah objek  yang diambil n objek  pada suatu waktu 

 

P(n,n) = n(n-1)(n-2)......3.2.1 = n!                                                     (3.2) 
 

 

Persamaan (3.1) dapat ditulis   
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 P( n ,r ) = n (n-1) (n-1) (n-1)…….. (n - r + 1). 
1.2)...1rn)(rn(
1.2)...1rn)(rn(

−−−
−−−     

 

atau   
)!(

!),(
rn

nrnP
−

=                (3.3) 

 

Contoh 3.9: 

 a. 120
6

720
)!36(

!6)3,6(P ==
−

=   

 b. P( 4 , 4 ) = 4 ! = 24 
 

 

 Contoh 3.10 : Tentukan  jumlah  cara  memasukkan  6  buah  bola  yang  berbeda  

warnanya   ke  dalam  tiga  buah  kotak  

 

Jawab:   Dari  data  tersebut  n = 6 (enam  buah  bola  yang berbeda  warnanya)   dan  

   r = 3 (tiga  buah  kotak  yang tersedia), maka  jumlah  cara  yang mungkin  adalah  

 

 

    P(6,3) = 
)!36(

!6
−

  = 120  cara   

 

Jadi  banyak cara  untuk memasukkan enam  bola kedalam suatu kotak  adalah  enam. 

  

Contoh 3.11.   Berapa  banyak permutasi dari huruf  ABCDEF  yang mengandung unsur 

ABC  bersama sama  dalam urutan sembarang. 

 

Jawab : Untuk menyelesaikannya dapat dipilih pengurutan ABC. Jadi bentuk permutasi 

dari ABCDEF memuat  pengurutan  dari huruf ABC, sehinnga pengurut huruf ABC  

dapat dilakukan dalam 3! atau 6 cara sedangkan untuk  huruf ABCDEF dapat 

dilakukan dalam 4! Atau 24 cara. Maka permutasi  huruf ABCDEF  yang memuat  

huruf ABC  dapat  dilakukan dalam  6 x 24 = 144. 
  
 
Matematika  diskrit  III-11 



Bab  III    Induksi Matematik & kombinatorik 

Permutasi yang  berkaitan  dengan pengambilan  objek  yang terdiri  atas  

bermacam-macam objek dari  suatu himpunan  objek tercantum dalam teorema  berikut. 

 

Teorema 3.2.  

 

 Jika  P menyatakan  banyak permutasi  berbeda  dari n objek  yang diambil  p 

objek macam pertama , q objek  macam  kedua , r objek  macam ke tiga  dan seterusnya  

pada  suatu waktu  
 

   P = 
!...r!q!p

!n  

 

Contoh 3.12:   Tentukan  banyak permutasi  yang terdapat  pada 
 

a. Sepuluh huruf  dalam kata  ‘Yogyakarta’ 

b. Delapan huruf  dalam kata  ‘password’ 
 

yang  diambil bersama-sama. 

 

 

Jawab: 
 

a. Karena pada kata yogyakarta terdapat tiga huruf  a,  dua huruf  y  masing-masing satu  

huruf  g, k, o, r  dan t maka  banyak permutasi  
 

 

  P =  
!1!.1!.1!.1!.1!.2!.3

!10  = 302.400 

 

b. Karena kata pasword  terdiri atas dua kata s, satu kata masing-masing a, p, w, o, r dan 

d, maka banyak permutasi   
  

  P =   
!1!.1!.1!.1!.1!.1!.2

!7  =  2520 
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4.3.2. Kombinasi 
 

 Himpunan  atau koleksi  objek  dengan  urutan  yang  tak tertentu  disebut  

kombinasi kombinasi. Jadi  kombinasi  n objek  berbeda  yang diambil  r objek (r ≤  n) 

pada suatu waktu  merupakan susunan  r objek  berbeda dari n  objek tanpa 

memperhatikan urutan. 

Banyak kombinasi  n  objek  yang diambil r objek  dinyatakan  C(n,r)  atau  nCr  atau   
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛n

r

 

Definisi 3.2:   Diberikan  sebuah  himpunan  X =  { x1 , x2 , x3  …. xn }, yang memuat  n  

objek berbeda  

 

a. Sebuah  r  kombinasi  dari  X  adalah  seleksi  tak  terurut  dari  r- objek dari X  

yaitu  himpunan bagian  yang terdiri atas r objek dari n objek 

b. Banyak  r  kombinasi  dari  sebuah  himpunan  dengan  n  objek  yang  berbeda 

dinotasikan   

 

C(n,r)  atau   = 
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛n

r )!(!
!

rnr
n
−

,   

 

pernyataan  C(n,r)  dibaca  kombinasi banyak cara pengambilan  dari  n buah  data  

diambil sebanyak r untuk  r ≤  n.   

 

Contoh  3.13 :   
 

Untuk  menghitung  jumlah  cara  memasukkan  r  buah  bola  yang  berwarna  ke  dalam  

n  buah  kotak  adalah  

  C(n,r)  = 
)!(!

!
rnr

n
−

 

Contoh 3.14:  

Hitunglah  :  a. C( 5 , 3 )  dan  C( 8 , 5 ) 
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Jawab : 

a. C(5 , 3)  = 
)!35(!3

!5
−

 

                    = 
1.2.1.2.3
1.2.3.4.5   

= 
1.2.3
3.4.5 =10 

 

Cara lain  C(5 , 3)  = 
!3

)3,5(P
1.2.3
3.4.5 =10 

 

Contoh  3.15 :    
 

Sebuah  karakter  ASCII  berukuran  1  byte  atau  8  bit (1  atau 0) 

Pertanyaan : 

 

a. Berapa  banyak  pola  bit  yang  terbentuk  atau  berapa  banyak  karakter  dapat  

direpresentasikan. 

 

b. Berapa  banyak  pola  bit  yang  mempunyai  3  bit 1 ? 

c. Berapa  banyak  pola  bit  yang mempunyai  bil 1  sejumlah  ganjil. 

 

Jawab : 
 

a   Kemungkinan bilangan bit muncul  ada  dua  yaitu  0 atau 1 dalam membentuk pola bit  

karakter ASCII  dalam  urutan :  0   1    2  3  4  5  6  7 ,  semua posisi  urutan tersebut  

harus  diisi  bilangan 0 atau 1  jadi  jumlah  pola  bit  yang terbentuk =  28 . 

 

b. Banyaknya  pola bit  yang  mempunyai  3  bit  1 adalah  kombinasi  dari  delapan  

dengan  tiga  atau   
 

  C(n,r)  = 
)!(!

!
rnr

n
−

    dengan   n = 8  dan  r = 3    
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  maka diperoleh  

  C(8,3)  = 
)!38(!3

!8
−

    =  56 

 

c.   Banyaknya  pola bit  yang  mempunyai  0 buah  bit  1  = C(8,0) 

    Banyaknya  pola bit  yang  mempunyai  1 buah  bit  1  = C(8,1) 

Banyaknya  pola bit  yang  mempunyai  3 buah  bit  1  = C(8,3) 

Banyaknya  pola bit  yang  mempunyai  5 buah  bit  1  = C(8,5) 

Banyaknya  pola bit  yang  mempunyai  7 buah  bit  1  = C(8,7) 
  
  Maka banyak  pola  bit  yang mempunyai  bil 1  sejumlah  ganjil   

 =    C(8,0) + C(8,1) + C(8,3) + C(8,5) + C(8,7)    

 

Resume : 
 
1. Induksi matematik 

 
Induksi  matematik adalah suatu metode pembuktian kebenaran pernyataan  matematik 

yang menyangkut bilangan  bulat positip. 

 Misal p(n) menyatakan suatu pernyataan bilangan bulat positip dan akan   dibuktikan  

bahwa pernyataan tersebut benar untuk  semua bilangan  positip n  maka untuk 

membuktikan  pernyataan ini  digunakan  aturan  sbb: 

 

 Langkah 1 :  p(1) benar  dan 

 Langkah 2 : Untuk  semua  bilangan  bulat  positi f  n ≥ 1, jika  p(n) benar  maka   

                     p(n + 1) juga  benar. 

 

dimana langkah 1. disebut  dengan  basis induksi  dan  langkah 2  disebut  langkah 

induksi dengan p(n)  disebut  hipotesis  induksi.  

 

  2. Permutasi  
 

Permutasi dari  x1 , x2 x3 .... xn  adalah banyaknya pengurutan dari x1 , x2 x3 .... xn.      

Banyak  permutasi dari n unsur  dinyatakan  dengan  n!.  
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P(n,r)  menyatakan permutasi  r unsur dari sebuah himpunan n unsur   dinyatakan 

 

     
)!(

!),(
rn

nrnP
−

=   

 . Banyak  permutasi  n objek  yang  diambil  r objek  pada  suatu  waktu  dinyatakan 

                P( n ,r ) = n (n-1) (n-1) (n-1)…….. (n - r + 1)                                                  

 

3. Kombinasi  

 

Kombinasi  r dari { x1 , x2 x3 .... xn } adalah  sub himpunan yang tidak memperhatikan 

urutan  dari { x1 , x2 x3 .... xn } yang mengandung r unsur yang dirumuskan sebagai 

berikut C(n , r) = C(n,r)  = 
)!(!

!
rnr

n
−
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  Latihan:  
 
A. Induksi  Matematik  

 
3.1. Dengan menggunakan induksi matematik  tunjukkan pernyataan berikut benar 

untuk n  bilangan bulat positip. 

a.   1.2  +  2. 3 + … + n . (n+1) =  
3

)2n)(1n(n ++  

b. 1 + 2 + 3 + … + n3  =  
2

2
)1n(n
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +  

c. 2  +  4 +  6 +… +  2 n  =  n(n + 1) 

d. 1  +  4 +  7+ … +  (3n - 2)  = ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

2
)1n3(n  

e. 12  +  22  + … +  n2  =  
6

)1n2)(1n(n ++  

f. 22  +  42  + … +  (2n)2  =  
3

)1n2)(1n(n2 ++  

g. Jika banyak elemen himpunan M  adalah n  maka  banyak elemen 

himpunan kuasa P(M)  adalah 2n 

 

B. Permutasi 
 
 

3.2. Dalam  berapa cara dapat  dipilih  seorang ketua, wakil ketua, sekretaris dan 

bendahara dari  Koperasi   mekarsari yang terdiri atas  50 orang. 

 3.3.  Dalam  berapa cara yang berbeda  12  kuda bisa mencapai finis  dalam  urutan Win, 

Place  dan Show. 

3.4.  Berapa banyak string yang terdiri atas lima huruf  k, l, m, n, dan o  sedemikian  

sehingga dalam susunannya  huruf  k  tidak  diikuti  langsung  huruf  l. 
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   3.5. Berapa  banyak  cara  penyusunan  15  puzzle  dari  contoh dibawah  dengan    

anggapan  kotak  kosong  tidak  dianggap  obyek 

 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 10 11 12 

13 14 15  

  
 

3.6.  Berapa banyak untai dapat  dibentuk  dengan pengurutan huruf  ADEFGH yang 

memuat huruf  FGH. 
 

3.7. Tentukan  banyak permutasi  yang terdapat  pada 

a. Sepuluh huruf  dalam kata  ‘multimedia’ 

b. Tujuh huruf  dalam kata  ‘Indiana’ 

yang  diambil bersama-sama. 
    

 

C. Kombinasi 
 
 

3.8. Dalam  berapa cara dapat  dipilih  seorang  pengurus Koperasi mekarsari yang terdiri 

atas ketua, wakil ketua, sekretaris yang terdiri atas  50 orang. 

3.9. Suatu klub pecinta  alam yang terdiri dari 10 orang laki-laki  dan 5 orang perempuan  

berapa cara dapat dipilih kepengurusan  dalam suatu ekspedisi yang terdiri atas lima 

laki-laki dan  tiga perempuan. 

3.10.Berapa banyak  untai enam belas bit  yang mengandung  dua  0  dan lima 1  dalam 

satu baris  

3.11.  Hitung  C(8,5)  dan G(12,10) 
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3.12. Tentukan banyak grup animator  yang mungkin dapat  dibentuk  dari suatu 

perkumpulan  yang terdiri atas 15 orang animator. 

3.13. Sebuah  pesan  dibentuk  dari rangkaian lima  garis putus-putus (dash) dan  tiga 

buah titik (dot)  berapa pesan  yang dapat  disusun?  
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