
Inisiasi 4 
PERMUTASI DAN KOMBINASI 

 
 Selamat berjumpa kembali pada inisiasi 4 kali ini dalam mata kuliah 
Pemecahan Masalah Matematika . Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan 
tetap semangat. Pada inisiasi ini kita akan lebih mendalami materi mengenai 
permutasi dan kombinasi yang pada bahan ajar cetak dibahas pada unit 5 khususnya 
subunit 1. Untuk itu diharapkan Anda telah membaca dan mempelajari subunit 
tersebut sehingga dalam inisiasi ini Anda tidak akan menemui kesulitan. Materi yang 
akan kita bahas adalah mengenai permutasi dan kombinasi dimana didalamnya juga 
akan dibahas mengenai konsep faktorial yang akan digunakan dalam menentukan 
suatu permutasi dan kombinasi. Kompetensi yang harus Anda kuasai setelah 
mempelajari inisiasi ini adalah Anda mampu menentukan permutasi atau kombinasi. 
Materi ini berkaitan erat dengan materi selanjutnya pada unit 5 yaitu mengenai 
peluang. Permutasi dan kombinasi merupakan salah satu cara untuk menentukan 
suatu peluang. Dan tentu saja materi ini merupakan materi prasyarat dalam 
mempelajari mata kuliah pemecahan masalah matematika. Selanjutnya silahkan 
Anda pelajari ringkasan materi permutasi dan kombinasi di bawah ini, agar Anda 
dapat dengan mudah mengerjakan soal yang diberikan di akhir inisiasi ini. 
 Permutasi dan kombinasi merupakan suatu masalah pengaturan suatu obyek 
yang terdiri dari beberapa unsur. Permutasi adalah pengaturan dengan 
mempertimbangkan urutan sedangkan kombinasi tidak mempertimbangkan urutan. 
Menentukan permutasi atau kombinasi berarti menentukan berapa banyak 
pengaturan atau penyusunan beberapa unsur yang ada yang mungkin diperoleh. 
Berapa banyak pengaturan atau penyusunan yang mungkin terjadi ditentukan dengan 
menggunakan kaidah pencacahan. Dalam kaidah pencacahan, banyaknya 
penyusunan tersebut dapat ditentukan dengan menggunakan salah satu atau 
gabungan dari metode berikut ini yaitu teknik membilang, permutasi dan kombinasi. 
Dengan teknik membilang secara umum banyak cara susunan yang terjadi adalah 
sebanyak 

1k  x  x  x … x  2k 3k nk

Dimana terdapat  pilihan pertama,  pilihan kedua,  pilihan ketiga dan 

seterusnya. Teknik membilang sering juga disebut aturan perkalian. Kata perkalian 
digunakan karena dalam menentukan berapa banyak cara untuk mengisi n tempat 
yang tersedia menggunakan operasi perkalian.  
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 Seperti yang telah dikemukakan, permutasi adalah pengaturan atau 
penyusunan beberapa unsur dengan mempertimbangkan urutan. Contoh dalam 
kehidupan sehari-hari adalah penyusunan panitia suatu kegiatan yang terdiri dari 
ketua, sekretaris dan bendahara. Dalam penyusunan panitia ini jelas urutan akan 
sangat berpengaruh. Rumus umum untuk banyaknya permutasi r unsur yang diambil 
dari n unsur yang tersedia adalah sebagai berikut.  
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Pada rumus tersebut diandaikan bahwa setiap unsur yang tersedia berbeda. Anda 
lihat pada rumus permutasi terdapat notasi atau lambang  yang dibaca dengan n 
faktorial dan didefinisikan dengan 
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juga bahwa 1!1 =  dan . Rumus permutasi di atas merupakan permutasi r unsur 
dari n unsur yang tersedia dimana setiap unsur yang tersedia berbeda. Lalu 
bagaimana rumus permutasi dari unsur-unsur yang memuat beberapa unsur yang 
sama? Secara umum rumus untuk permutasi n unsur yang memuat k, l, m, dan 
seterusnya unsur yang sama adalah sebagai berikut. 
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 Selanjutnya contoh kombinasi dalam kehidupan sehari-hari adalah misalnya 
arisan ibu-ibu yang diadakan sebulan sekali dimana setiap kali mengundi diambil 2 
orang yang akan memperoleh arisan tersebut. Banyaknya pasangan orang yang akan 
memperoleh arisan di sini merupakan masalah kombinasi. Banyaknya kombinasi r 
unsur yang diambil dari n unsur yang tersedia dapat dinyatakan dengan rumus 
berikut ini.  
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 Ringkasan materi dari permutasi dan kombinasi telah semua diberikan. 
Selanjutnya cobalah Anda berlatih mengerjakan soal berikut ini. 

1. Sinta mempunyai 5 jenis kalung, 7 gelang dan 4 anting-anting. Tentukan 
banyak kombinasi aksesoris Sinta yang mungkin dapat dipakai. 

2. Siswa-siswa Tarumanegara akan mengadakan lomba busana daerah Dalam 
lomba tersebut akan dipilih juara I, II, III dan peserta favorit. Lomba diikuti 
oleh 115 siswa. Tentukan banyak susunan juara yang mungkin terjadi.  

3. Diketahui dalam sebuah tas terdapat 10 buku yang terdiri dari 3 buku IPA, 4 
buku IPS, 2 buku matematika dan 1 buku Bahasa Indonesia. Jika buku-buku 
tersebut akan disusun secara berjajar di sebuah rak, tentukan banyak susunan 
buku yang mungkin terjadi. 
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4. Dalam sebuah kardus terdapat 18 jenis mainan anak-anak. Sepuluh mainan 
dari kardus tersebut akan dibagikan kepada anak-anak di sebuah panti asuhan. 
Tentukan banyaknya kombinasi mainan yang mungkin terjadi.  

 
 

Penyelesaian soal di atas silahkan Anda kirimkan melalui email kepada tutor online 
Anda paling lambat dua minggu setelah inisiasi ini dikirimkan. Umpan balik dari 
dosen pengampu mata kuliah ini akan Anda terima paling lambat 1 minggu setelah 
batas akhir pengiriman sekaligus Anda akan menerima tugas tutorial online 4 untuk 
memperoleh nilai yang memiliki kontribusi pada nilai akhir Anda. Jika Anda 
mengalami kesulitan atau kurang memahami materi, Anda dapat menghubungi tutor 
online Anda melalui email atau Anda bisa memanfaatkan mailing list yang telah 
disediakan. Selamat mengerjakan dan sampai jumpa lagi.  
 
 

TETAP SEMANGAT DAN SELAMAT BELAJAR 
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