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SelainSistemAljabar, masalahPencacahanatauKombinatorikmerupakan
salahsatumasalahutama yang dibahasdalam studi tentangStrukturDiskrit.
Dalam Pencacahan kita dapat menggunakan Strategi Pencacahan Langsung,

serta Strategi Pencacahan Tid~ Langsung.
Strategi Pencacahan Langsung telah banyak kita pelajari dan kita ketahui.

Namun baiklah kita ulas hal itu secara singkat sekarang. Pembahasan diawali
dengan pembahasan singkat tentang Permutasi dan Kombinasi

PERMUTASI

Definisi 8.1(Faktorial)
Pandangn adalahbilanganasH.Bilangannt, dibacafakultasn ataufaktorial

n adalah

n! = n*(n-l)*(n-2)* ... 3*2*1

Jelas berlaku:

n! = n*(n-1)!

Contoh 8.1

· 8!

6!

8.7.6! = 8.7 = 56

6!

· 12.11.10 12.11.1O.9!

9!

12!

9!

114

11 =

2! = 2*1 = 2

3! = 3*2*1 = 6

4! = 4*3*2*1 = 24, dan lain-lain



Definisi 8.2{Permutasi)
Jika ada himpunan n unsur (obyek) yang berlainan, maka banyaknya susunan

(cara pengurutan) unsur itu, disebut banyaknya pennutasi himpunan tersebut.

Contoh 8.2

Pandang himpunan H = {a,b,c}. Kita dapat mengurutkan unsur H sebagai
berikut : abc, acb, bac, bca, dab, cba. Terdapat 6 urutan yang berbeda. Jadi
banyak pennutasi =6.

Kita dapat pula mengerjakan demikian:

buat 3 kotak D=rJ,masing-masing kotak kita isi dengan banyak

unsur yang mungkin ditempatkan. Pada kotak pertama (urutan pertama) kita tulis
3 karena ada 3 unsur .a, b, c mungkin ditempatkan di situ. Karena unsur yang
telah ditempatkan pada urutan pertama tak akan muncul lagi di urutan' kedua,
maka pada kotak kedua kita tulis 2, dan akhimya pada kotak ketiga tinggal 1
unsur lagi yang mungkin.

Banyak permutasi =3*2*1 = 6 (= 3!), yakni dengan mengalikan angka di
dalam kotak. Diperoleh rumus banyak permutasi:

P =n'
n .

Contoh 8.3

Diketahui 4 buah angka 3,4,5 dan 6, hendak disusun bilangan yang terdiri
dari 4 angka, disyaratkan bahwa bilangan tersebut lebih kedl dari 4000 dan tidak
boleh terjadi perulangan angka.

Karena lebih kedl dari 4000, haruslah angka pertama 3, sedang tiga angka

berikutnya merupakan pennutasi dari {4,5,6}. Dengan kotak f1T3T'2T1l
= 6 bilangan, atau dengan rumus: L:...L::...L.:.

1*p 3 = 1.3!= 6 bilangan.
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Definisi 8.3

Bila dari himpunan n unsur-unsur yang berlainan dibuat susunan yang terdiri
dari k unsur (k< n), maka banyak susunan itu disebut banyaknya permutasi
himpunan tersebut dengan ambilan k.

Contoh 8.4
DiketahuihimpunanH = {4,7,S,9}, kita hendak menyusun bilangan yang

terdiri dari 3 angka. Angka tidak boleh berulang.
Maka:

~ = 24 bilangan, atau

(n =4, k =3):

Catatan

Kalau n =k maka p~ =Pn sehingga :

n!
= n! ~ O! = 1

(n - k)!
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4*3*2 = n*(n-I)*(n-2)
= n*(n-I)*(n-k+l)

n*(n-l)*(n-k+I)*(n-k)!
=

(n-k)!

n!
=

(n-k)!

Rumus :

pk
n!-

n= (n - k)!



Catatan:
Pennutasidenganperulangan:.banyakpennutasidari n unsuryang terdapat

unsur berulang (sarna) np n2 ... nk; adalah:

n!

Contoh 8.5
Kita rnernpunyaikata DADDY. Dari huruf yang ada tersebut hendak disusun

perkataan yang terdiri 5 huruf (boleh tidak rnengandung arti). Berapa banyak
kata yang dapat disusun?

Kalau kita rnenganggapke-3 D sebagaiD\, D2,D3yang berbeda maka terdapat
5! = 120 susunan. Tetapi terlihat bahwa D\AD2D3Y, D2AD\D3Y, D2AD3D1Y,
D3AD\D2Y, D3AD2D\Y,dan D\AD3D2Y (ada 6) akan rnenghasilkan kata yang
,sarna apabila indeks dari D dibuang. Angka 6 diperoleh dari 3! yaitu pennutasi
dari D sebagai huruf pertama, ke-3 dan ke-4. Hal mana berlaku untuk sernua
perkataan yang lain. Maka banyak perkataan yang 'rnungkin

120 5!
=-=20

6 3!

KOMBINASI :

Definisi 8.4(Kombinasi)

Jika dari hirnpunan n buah unsur yang berlainan akan disusun dengan
rnasing-rnasing susunan terdiri dari k unsur (k _ n) tanpa rnernperhatikan
urutannya, rnaka bayak susunan itu disebut banyaknya kornbinasi hirnpunan
tersebut dengan ambilan k.

Contoh 8.6

BerapabanyakkornbinasihirnpunanH ={a,b,c,d}diambil3. Susunanyang
rnungkin:abe, abd, acd, bed. Terdapat4 komJ>inasi.
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Kita bedakan dengan pennutasi:

abc abc, acb, bac, bea, cab, cba

abd abd, adb, bad, bda, dab, dba

acd acd, adc, cad, cda, dac, dca

bed bed, bdc,cbd, cdb, dbe, dcb

Pada contoh ini banyaknya pennutasi =6 kaIi banyak kombinasi
=3! (= k!) kaIi.

_ ck =COoko 0 ' karena :

n!

k!(n -k)!

COok -o -
n' n!=

(n-k)!(n- n + k)! (n - k)!k!
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RumusKombinasi:
n!

( ) = C = k!(n - k)!

Beberapaakibat:
n! n!

-Co = = - =1
0

n!(n - n)! n!O!

-CO=
n! n!

= = 1
0

O!(n -O)! OInt



Contoh 8.7

Diketahui5 titik, tidakada 3 titik yangsegarislurns.Berapa banyak garis
lurns yang menghubungkan2 titik dapat dibuat?

E

A
c

B

Dengan menggambar biasa: Terdapat 10 garis lurns penghubung.
Dengan rnmus kombinasi:

c; =
5!

2!(5 - 2)!
= 5.4.3!

2!3! = 10 garis

Contoh 8.8

Sekelompok 8 remaja hendak membentuk suatu regu bola voli (satu regu
terdiri dari 6 orang). Maka banyaknya regu yang mungkin disusun adalah:

6 _ 8! _
cs - 6!(8 _ 6)! - 28 regu
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BINOMIUM NEWTON

Definisi8.5
Yang dimaksuddenganbinomiumNewton adalahuraian binomium(suku

dua) dengan rumus sebagai berikut:

dengan a dan b bilangan riil serta n bilangan asli.

Rumus itu dapat dibuktikan dengan induksi lengkap (silakan dibuktikan).

Koefisien binomium

n

n! n(n - 1)(n - 2)!

2!(n - 2)! 2!(n - 2)!

n(n - 1)

1.2

e n-l = e I =n n
n

en = CO= 1n n

Catatan

(1) Banyaknya suku mas kanan adalah n + 1.

(2) Rumus tersebut dapat juga ditulis sebagai:

120

CO = 1n

el =
n! n(n - I)!= =

n
l!(n - I)! (n - I)!



n n n!

(a + b)n = L C~ an-k bk = L
k=6 k=O k!{n - k)!

n

( L notasi penjumlahan, disebut sigma, L artinya penjumlahan
k=O

di sini k berge.rak mulai dari 0,1,2, ... sampai n).

(3) Jika n kecil, koefisien binomium dapat dicari dengan segitiga Pascal.

Contoh 8.9

Tentukan suku yang tak mengandung x dari {2x2 + l/x)9

Jawab :

{2x2 + l/x)9 ={2x2+ x-l)9 =C~ {2x2)9+cJ (2x2)8{x-1)+ C~ {2x2)7{x-1)2+

CJ{2x2)6{x-1)3+ .C~{2x2)5{x-1)4+

CJ{2x2)4{x-1)5+ cg{2x2)3{x-1)6+ ....

tak mengandung x.
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9!
Jadi suku yang tak mengandung x:

6!(9 - 6)!

Kita dapat menggunakan pengertian binomium Newton di antara nya untuk
membahas Deret binomial, serta mencari harga pendekatan.

DERET BINOMIAL

Menurut binomium Newton:

(1 + x)n = 1 + (~) x + (~) x2 + ... + (nn_ I) xn-I+ xn

1.2

n(n - I)(n - 2)

1.2.3
x3 + ... + nn

n(n - 1)= 1 + nil x + --

di sini n =bilangan bulat positif.

Sekarang bila a bilangan riil sebarang, yang kita masukkan ke atas:

a(a - I) a(a - I)(a - 2)
(I + x)a = I + oUlx + x3 + ...

1.2 1.2.3

(banyaknya suku menjadi tak hingga)

Ruas kanan ini merupakan suatu deret tak hingga, yang dinamakan deret
binomial.

Contoh 8.10

Tentukan suku ke-4 dari (x1/2 + 2/y)213
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Jawab :

a(a - 1)

1.2

a(a - 1)(a - 2)
aa-3 b3 + dengan memasukkan a =2/j,

1.2.3

diperoleh suku keempat adalah :

MENCARI HARGA PENDEKATAN

Dari uraian (1 + X)D,jika x keeil mendekati nol, (x 0) maka (1 + X)D= 1
+ nx.

Dari uraian deret binomial di atas, bila x ~ 0 maka (1 + x)a = 1 + ax.

Contoh 8.11

~ =(1 + x)l/2 = 1 + x/2.

1

1 +7 =(1 + xt1 = 1 - x.

Contoh 8.12

Dari:
a(a - 1)

(a + b)a =aa + all aa-l b + aa-2 b2+ ...
1.2
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maka:

1/2(-1/2)
vx + ~ =(x + ~)112 =xll2 + 1/2 xl12.~ + x-213(df)2 + ...

~ 1.2

Dila I ~x I keeil dibandingkan x, maka suku ke-3 dan seterusnya dapat
diabaikan sehingga :

~
vx + ~x <= vx +-

2vx
Sebagai"contoh: Hitung secara pendekatan:

(a) (1,04)3; (b) 1/1,02; (c) Vl,06; (d)..v99

Jawab:

Menggunakan rumus (1 + X)D<= 1 + I!X.

(a) (1,04)3 = (1 + 0,04)3 <=1 + 3. 0,04 = 1,12.

(dengan cara biasa, hasilnya 1,124864 ...).

(b) 1/1,02 =(1,02t1 =(1 + 0,02t1 <=1 - 0,02 =0,98.

(dengan cara biasa, hasilnya 0,9804 ...).

(c) Vl,06 =(1 + 0,06)112 <=1 + 1/2.0,06 = 1,03.
(dengan cara biasa, hasilnya 1,0296).

x
(d) vx + ~x <=vx + - , maka:

2vx

1
v99 =VIOO - 1 <= vlOO - = 10 - 1/20 = 9,95
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B/LANGAN e

(I +lIn)R = c~ lR+ c~ lR-llIn + C; lR-2(1/n)2+ ...

C:-I l(lIn)R-1+ C: (lIn)R.

n2 - n n3- 3n2+ 2n n 1
= 1 + 1 + + + ... + +

1
= 2 + 1/2+ 1/6 + ...- -2n

(

1 1 1 1
+-+...+- +-

2n 3n2 nR-2 nR
)

mendekati nol bila n mendekati 00.

2 < (1 + lIn)R < 3, untuk n mendekati 00.

Jika dihitung, harga (1 + lIn)R akan mendekati bilangan, 2.7182... bila n
mendekati 00. Bilangan ini dinamakan bilangan e. e adalah bilangan pokok
10garitma asli (natural lagoritma).

Dengan perkataan lain

lim (1 + lIn)R= e.
n~
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n 1 n(n - 1) 1 n(n - 1)(n -2) 1
= 1 + - -+ - + -

1 n 1.2 n2 1.2.3 n3

n 1 1
+ ... + - - +

1 nR-1 nR



PRINSIP INKLUSI-EKSKLUSI

Dalarn banyak Problema Pencacahan. penggunaan strategi mencari jawaban
Cara Tidak Langsung sering kali lebih mudah dilakukan dibandingkan strategi
mencari jawaban Cara Langsung.

Sekarang akan dipelajari Pencacahan Cara Tidak Langsung. Perluasan dari
tara pencacahan seperti ini dikenal dengan nama Prinsip Inklusi-Eksklusi. yang
dapat digunakan untuk memecahkan banyak Problema.

Sebelum melanjutkan pembahasan. baiklah kita ingat kembali beberapa hal
berikut.

Bila A adalah subhimpunan dari suatu himpunan S. maka banyaknya anggota
A sarna dengan.banyaknya anggota S dikurang dengan banyaknya anggota yang
tidak dalarn A (di luar A).

Untuk suatu himpunan A yang merupakan subhimpunan dari S. maka
himpunan yang mengandung semua anggota yang bukan anggota dari A disebut
komplemen dari himpunan A dan dinyatakan oleh A .atau Ac.

Banyaknya anggota himpunan A dinyatakan oleh I A I.

Jadi semua rumus untuk cara Tidak Langsung dapat dinyatakan dalarn bentuk

IAI = ISI-IAI atau

IAI = ISI-IAI

Prinsip utama yang digunakan dalarn penyelesaian kedua Problema pada
Contoh 8.14. dan 8.15. adalah prinsip Penyelesaian Tidak Langsung.

CONTOH

Contoh 8.13

Misalnya akan dihitung banyaknya permutasi dari n bilangan {1.2 n}.
dengan 1 tidak berada pada posisi pertama.
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-- ---------

Jadi akan dieari permutasi

sedemikian sehingga i1 tidak bemilai 1.

Cara perhitungan Langsung untuk menyelesaikanProblema ini adalah dengan
menghitung semua permutasi dengan 1 tidak terletak pada posisi pertama. Jadi
angka yang dapat menempati posisi pertama adalah angka 2, 3,... atau n.

Jadi Problema dapat dibagi ke dalam n-l kelompok sesuai den~an isi dari
posisi pertama yang akan diisi oleh salah satu dari angka 2,3,... atau n. Bila k
adalah salah satu dari angka tersebut, maka permutasi-n dari n angka lain dapat
dibentuk dengan menuliskan k pada angka pertama, kemudian dilanjutkan dengan
penulisan n-l angka lainnya pada t posisi kedua, ketiga sampai dengan ke
n-1. Dan untuk setiap nilai k yang dipilih hal ini dapat dilakukan dalam (n-l)!
permutasi.

Dengan menggunakan prinsip penjumlahan, maka dapat dihitung banyaknya
semua permutasi yang mungkin dibuat dengan angka 1 tidak terletak pada posisi
pertama, yaitu

(n-l) «n-1)!)

Contoh 8.14
Hal yang sarna dapat diperoleh dengan eara perhitungan Tidak Langsung.

Pertama-tama dihitung semua permutasi ang mungkin dibuat dari n angka
{1,2,3,...n}, yaitu n!.

Dari semua permutasi ini akan dikeluarkan semua permutasi yang memuat
1 sebagai posisi pertama. Bila angka 1 sudah menempati posisi, maka akan ada
n-l lain yang belum diisi dan hams disi oleh angka {2,3,...n}. Jadi ada (n-l)!
permutasi yang dapat dibuat dengan angka 1 terletak pada posisi pertama. Jadi
banyaknya permutasi dengan angka 1 tidak terletak pada posisi pertama adalah

n! - (n-l)! = n((l-1)!) - (n-l)! =(n-l) «n-1)!)

Dari kedua eontoh di atas jelas bahwa eara Tak Langsung dalam
menyelesaikan masalah di atas lebih mudah bila dibaridingkan eara Langsung.
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Contoh lain akan dibicarakan berikut ini.

Contoh 8.15

Misalkan akan dihitung banyaknya bilangan bulat antara I sampai dengan
600 yang tidak dapat dibagi dengan 6.

Untuk menjawab pertanyaan ini, tidak dilakukan perhitungan banyaknya
bilangan yang tidak habis dibagi 6, tetapi dilakukan perhitungan banyaknya
bilangan yang habis dibagi 6.

Di antara 1 sampai dengan 600 ada sebanyak

600/6 = 100 bilangan yang habis dibagi 6,

karena setiap bilangan yang keenam akan habis dibagi 6.

Jadi banyaknya bilangan yang tidak habis dibagi 6 ada

600 - 100 = 500 bilangan

PERUMUSAN PRINSIP INKLUSI-EKSKLUSI

Contoh yang diberikan di atas dapat diperluas sehingga da:pat digunakan
untuk suatu keadaan yang menyangkut beberapa sifat yang berbeda. Berikut'ini
adalah perluasan contoh yang lalu untuk suatu Problema dengan dua sifat.

Misalkan S adalah suatu himpunan bilangan yang hingga, kemudian PI dan
P2 adalah dua sifat yang mungkin dimiliki dan mungkin tidak dimiliki oleh
anggota S.

Yang akan dicari adalah banyaknya anggota S yang tidak memmpunyai sifat
PI dan juga tidak mempunyai sifat P2'

Seperti telah dibahas sebelumini maka dapat diperhitungkan secara Langsung
banyaknyaanggota yang tidak memenuhi sifat PI dan P2 tersebut.

Tetapi biasanya dilakukan cara perhitungan Tak Langsung sebagai berikut.

Pertama-tama dihitung semua anggota yang ada di dalam S, kemudian
dikurangkan dengan banyaknya anggota yang memenuhi sifat PI atau memenuhi
sifat P2'
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Hal ini belum menjawab pertanyaan yang diminta, !carena harus
diperhitungkan juga anggota yang memenuhi kedua sifat PI dan P2' anggota ini
telah dikeluarkan dalam proses perhitungan tadi sebanyak dua kali. Jadi sekarang
harus ditambahkan kembali sebanyak anggota yang memenuhi sifat kedua tadi.

Hal ini secara simbolis ditulis demikian:

Misalkan Al adalah himpunan semua anggota S yang memenuhi sifat PI'
dan A2 adalah himpunan semua anggota S yang memenuhi sifat P2'

Yang akan ditentukan adalah banyaknya anggota S yang tidak memenuhi
kedua sifat PI dan P2.

Bila dituliskan Al sebagai himpunan semua anggota S yang tidak memenuhi
sifat A2' maka yang dieari adalah banyaknya anggota himpunana Al n ~. Dari
mmus gabungan dua himpunan dan sifat dari diagram, banyaknya anggota S
yang tidak memenuhi sifat PI maupun sifat P2 yaitu

Karena mas kiri persamaan ini menyatakan banyaknya anggota yang tidak
memenuhi sifat PI dan sifat P2' maka kebenaran IJImusandi atas dapat dibuktikan
deng~ melihat bahwa setiap anggota yang tidak memenuhi kedua sifat PI dan
P2di atas akan memberikan tambahan nilai 1 pada mas kanan persamaan di atas,
sedangkan tiap anggota lainnya akan memberikan tambahan nilai 0 pada mas
kanan persamaan.

Misal x adalah anggota yang tidak memenuhi kedua sifat di atas, maka
menumt mmus di atas, sebagai anggauta S, x akan menambah nilai 1 pada mas
kanan persamaan di atas, tetapi karena x tidak mempakan anggota Al atau ~,
maka x tidak menambah suku kedua dan ketiga, demikian pula x tidak menambah
suku keempat karena x tidak mempakan anggota dari Al _ ~. Jadi nilai yang
ditambahkan x pada mas kanan persamaan di atas adalah 1 -0 -0 + 0 =1.

Pada lain pihak bila x hanya mempunyai sifat PI' maka nilai yang
ditambahkan pada mas kanan adalah 1 - 1 - 0 + 0 =0, demikian pula untuk x
yang hanya memenuhi sifat P2' tambahan nilai yang diberikan adalah 1 - 0 - 1
+ 0 =O.

Kemungkinan terakhir adalah bila x memenuhi kedua sifat PI dan P2' dalam
hal ini tambahan nilai yang diberikan adalah 1 - 1 1 + 1 =O. Jadi mas kanan
persamaan di atas hanya memberikan banyaknya anggota S yang tidak memenuhi
sifat PI dan P2'

Hal ini dapat diperluas untuk lebih dari du sifat yang berbeda.
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~f

Jadi misalkan PI' P2, ...Pm adalah m sifat yang dapat dimiliki dan juga
dapat tidak dimiliki oleh masing-masing anggota dari S.

Untuk setiap nilai j = 1,2,... m, misalkan Aj adalah subhimpunan dari S yang
memenuhi sifat P" dan juga mungkin beberapa sifat Pi lainnya. Maka Al~Aj
adalah sUbhimpurian dari S yang memenuhi dua sifat, yaitu Pi dan Pj (dan
mungkin beberapa sifat lainnya), demikian pula A,nAJnAk adalah subhimpunana
yang mempunyai sifat Pi, pi. dan Pk' dan seterusnya.

Sedangkan subhimpunana dari S yang tidak memenuhi setiap sifat Pl'
P2'''' Pm dan seterusnya akan dinyatakan sebagai

Berikut iniadalah rumusan dari prinsip inklusi dan eklusi yang digunakan
untuk menghitung banyaknya angguta himpunan yang tidak memenuhi sifat PI'
P2, Pm'

Teorema 8.1:

BanyaknyaanggotaS yang tidak memenuhisetiap sifat

PI' P2, ..:. Pm lidalah:

I Al II ~ 11 11 A~ I :::; I S I
L A.I

]

+ L A. II A. I
I ]

L Ai II Aj IIAk I
+ ...
+ (_l)mL I Al II ~ 11 11 ~ I

DIslni
jumlahan pertama diambil untuk setiap integer i =1,2, ,m,

jumlahan kedua diap1bildari kombinasi-2 dari pasangan bilangan bulat {ij)
darihimpunan {I, 2, ...,m},

jumlahan ketiga diambil dari kombinasi-3 dari pasangan bilangan bulat {ij,k}
dan seterusnya.
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Untuk nilai m =3, persamaan di atas menjadi

I Alf"'I~~ I = I S I
- ( I Al I + I ~ I + I ~I )
+ ( I Al f"'I~ I + I Al f"'I~ I + I ~ f"'I~ I

- I Al f"'I~ f"'I~ I

Perhatikan bahwa untuk m =3 akan diperoleh sejumlah 1 + 3 + 3 + 1 suku
pada ruas kanan persamaan.

Sedangkan untuk m =4 akan diperoleh bentuk rumus sebag~ berikut

I AI ~ t1A3 f"'IA4 I = I S I

( I AI I + I ~ I +1 A3 I + I A4 I )

+ (I AI f"'I~ I + I AI f"'I~ I + I AI f"'IA4 I +

I ~ f"'I A3 I + I.~ f"'IA4 I + I A3 f"'IA4 I )

( I AI f"'I~ f"'I A3 I + I AI f"'I~ f"'IA4 I +

I AI f"'IA3 f"'IA4 I + I ~ f"'I A3 f"'IA4 I )

+ I AI f"'I~ f"'I ~ f"'IA4 I

Dalam hal ini banyaknya suku yang ada pada ruas kanan persamaan
adalah 1 + 4 + 6 + 4 + 1 =16.

Pada umumnya untuk m sifat yang ada, banyaknya suku yang ada di ruas
kanan persamaan adalah

[: ]
dan dapat dibuktikan bahwa jumlahan ini besamya adalah 2m.

Buldl

Seperti telah dijelaskan sebelum ini, ruas kiri persamaandi atas ada1ah
untuk menghitungbanyamya anggotaS yang tidak memenuhisifat Pl' ..., Pm'
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Untuk membuktikan teorema, hams ditunjukkan bahwa anggota yang tidak
memenuhi sifat tersebut akan memberikan tambahan nilai 1 pada mas kanan
persamaan, sedangkan anggota yang memenuhi paling sedikit sa~ sifat Pi akan
memberikan tambahan nilai mas kanan sebesar O.

Pertama:-tamapandang suatu anggota x y~g tidak memenuhi semua sifat Pi
tersebut di atas".Maka x ini akan menambahkan nilai mas kanan persamaan
sebanyak

1 - 0 + 0 - 0 + (-1)mxO= 1

Hal ini demikian, karena sebagai anggota S, x akan memberikan kontribusi
I, sedangkan kontribusi x terhadap subhimpunan Ai yang lain adalah 0, karena
x tidak memenuhi semua sifat dari Pi' sedangkan Ai mengandung semua anggota
yang memenuhi sifat Pi"

Sekarang pandang suatu anggota y yang memenuhi n dari m sifat Pi yang
ada. Elemen ini adalah anggota dari S, jadi anggota ini akan memberikan tambahan
nilai dari I S I sebanyak 1. Sedangkan tambahan nilai yang diberikan oleh y pada

I,IAjladalah (;).
Nilai ini diperoleh' demikian karena dari n sifat yang dipenuhi oleh y

memenuhi satu difat Pi' sehinggan buah himpunan Aj akan memberikimtambahan
nilai 1. Demikian pula dengan bagian dari I, I Aj (') Aj I. Di sini tambahan nilai

yang diberikanadalah(~ ). ' karena

dari n sifat yang dipenuhi oleh y, dapat dipilih 2 sifat Pi dan Pj, sehingga
tambahan nilai dari masing-masing himpunan Aj(')Ajbesamya adalah 1. Untuk
bagian L I Aj(')Aj(')AkI , maka banyaknya tambahan nilai yang diberikan adalah

(~) ,dan setemsnya.

Dengan demikian banyaknya semua tambahan nilai yang diberikan oleh
setemsnya. Dengan demikian banyaknya semua tambahan nHai yang dlberikan
oleh bagian sebelah kanan dari persamaan di atas adalah

(~) - (~) + (;) - (;) + ...+(_l)m (~)
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karena untuk nilai bn, (:) =0..Tetapi telah ditunjukan sebelum

ini bahwa bentuk terakhir di atas jumlahnya adalah O. Dengan demildan telah
ditunjukkan bahwa bila y memenuhi n>1 sifat dari Pi' maka y akan memberikan
tambahan nilai bagian dikanan sebesar !1 Maka teorema di atas terbukti.

Ak;bat

Jumlah anggota S yang mempunyai paling sedikit satu sifat

Pi' P2' ... atau Pmadalah

-L AnA I
I J

+L AnAnA k l
I J

+

Buld;

Himpunan Al U A2 U...U Amterdiri dari semua anggota yang paling sedikit

mempunyai satu sifat PI' atau P2' ... Pm'

Dan juga himpunan ini memenuhi

Tetapi teori himpunan (rumus de Morgan) menyatakan bahwa

I Al U ~ u...u AmI = I Al n ~ n...n ~ I
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Dengan demikian akan diperoleh bentuk

I Al u.~ U...u -\n I = I S 1- IAI n ~ n...n AmI

dengan menggabungkan hasil akhir ini dengan teorema di atas, maka akan terlihat
apa yang dinyatakan oleh akibat di atas.

Contoh 8.16

Akan dieari bilangan bulat dari 1 hingga 1000, yang tidak dapat dibagi 5,
maupun 6 maupun 8.

Dalam menjawabProblema ini akan digunakannotasi [r] untuk setiapbilangan
real r yang menyatakan bilangan bulat terbesar yang tidak lebih besar dari r.

Juga untuk menyatakan kelipatan persekutuan terkecil dari dua bilangan a,
b atau tiga bilangan a, b, e digunakan notasi kpk{a,b}, serta kpk{a,b,e}.

Miss/lean

Pr adalah sifat bilangan yang habis dibagi 5

P2 adalah sifat bilanganyang habis dibagi6, dan
P3 adalah sifat bilangan yang habis dibagi 8.

Misalkan juga S adalah himpunan bilangan {1,2,.., 1000}.

Untuk setiap bilangan i = 1,2,3, misalkan Ai adalah subhimpunan dari S
yang memenuhi sifat Pj'

Maka jawaban yang dieari adalah banyaknya bilangan dalam

Aln~n~

Pertama-tama diperoleh bahwa:

= [1~] = 200.

I ~I
= [1~] = 166,
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Bilangan dalam Al (') ~ adalah bilangan yang habis dibagi S dan 6. Ingat
bilangan yang habis dibagi S dan 6 adalah bilangan yang habis.dibagi oleh
kpk{S.6}.

Terakhir karena kpk{S.6.8} =120. maka dengan eara yang sarna diperoleh

rlOOO

]
=8

I A1~~ I = [120

Jadi dengan menggunakan prinsip inklusi dan eklusi diperoleh bahwa bilangan
dari 1 hingga 1000 yang tidak habis dibagi oleh S. 6. dan 8 adalah
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Karena

kpk{S.6}=.30
kpk{S.8}= 40
kpk{6.8} = 24

maka diperoleh

I A1(') I =
[1: ]

=33.

I. A1(')A3 I =
[1: ]

= 2S.

I flA3 I =

[1: ]
=41.



I AI n A2 n A3 I = tOOO- (200+166+125) + (33+25+41) - 8
=600 bilangan

Pada bagian berikut ini akan dipelajari penggunaan dari prinsip inklusi-ekslusi
ini pada hal lain yang lebih umum.

PRINSIP INKLUSI-EKSKLUSI PADA KOMBINASI DENGAN
PENGULANGAN

Kita ingat kembali, bahwa banyaknya kombinasi r dari himpunan yang terdiri
dari n anggota yang berbeda adalah

n!=
r!(n - r)!

dan juga kombinasi r dari suatu himpooan ganda dengan k anggota yang berbeda,
dengan masing-masing anggota mempunyai faktor pengulangan yang tak hingga
adalah

Sekarang akan ditunjukkan bagaimana rumus terakhir di atas dan prinsip
inklusi dan eklusi dapat digunakan untuk mencari banyaknya kombinasi r dari
suatu himpunan ganda, dengan masing-masing anggota yang berbeda dalarn
himpunan mempunyai faktor pengulangan yang berbeda, dan tidak perlu tak
berhingga.

Misalkan S adalah suatu himpunan ganda dan 'IoSuatuanggota x dan S
mempunyai faktor pengulangan tak hingga. Maka banyaknya kombiriasi r dai S
sarna dengan banyalCnyar kombinasi dari T yang diperoleh dengan menggantikan
faktor pengulangan dari x tidak akan lebih dari r. Jadi setiap faktor pengulangan
yang lebih besar dari r dapat digantikan dengan r. .

Misalkan untuk mencari kombinasi 8 dari himpunan {3.a, oo.b, 6.c, to.d,
oo.e}adalah sarna dengan kombinasi 8 dari himpunan {3.1, 8.b, 6.c, to.d, 8.e}.
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Hal ini dapat disimpulkan dengan ,:"engatakan bahwa telah dapat ditentukan
banyaknya kombinasi r dari suatu himpunan ganda S = {n).a.. n2.~, ..., n*.ak},
dalam dua hal yang paling ujung, yaitu

Contoh berikut ini akan menunjukkan bagaimana prinsip inklusi dan eklusi
dapa tdigunakan untuk meneari penyelesaian untuk kasus lain yang berada di
antara kedua kasus di atas. Walaupun pada eontoh ini bilangan yang digunakan
adalah tertentu, tetapijelas bahwa eara yang sarnadapat digunakan untuk Problema
lain yang lebih umum.

CONTOH

Contoh 8.17
Tentukan banyaknya kombinasi 10 dari suatu himpunan ganda B = {3.a,

4.b, 5.e}

Akan digunakan prinsip inklusi dan eklusi untuk himpunan S dari semua
kombinasi 10 dari himpunan ganda C = {oo.a,oo.b,ooc}.

Misalkan p) adalah sifat kombinasi 10 dari C mempunyai lebih dari 3 a, P
2 sifat kombinasi 10 dari C mempunyai lebih dari 4 b, dan P3 sifat kombinasi 10
dari C mempunyai sifat 5 e. Maka. banyaknya kombinasi 10 dari B adalah
banyaknya kombinasi 10 dari C dengan sifat p.. P2, P3 tidak dipenuhi.

Untuk setiap i = 1, 2, 3, misalkan Ai adalah banyaknya kombinasi 10 dari
C yang mempunyai sifat Pi' Jadi misalnya P2 adalah kombinasi 10 dari C dengan
b timbullebih dari 4 kali. Jumlah kombinasi 10 dari B sarna dengan banyaknya
anggota dalam

Dengan prinsip inklusi dan eklusi dapat digunakan
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= I S I- ( I AI I + I A2 I + I ~ I )

+ (I A{~~ I + I AIt1A3 I

+ I ~("\A3 I - I AI("\~t1A3 I

Tetapi dapat dihitung bahwa

I S I

[:~]
=66

AI terdiri dari semua kombinasi 10 dari C dengan a terjadi paling tidak 4
kali. Dila salah satu dari kombinasi 10 ini diarnbil, kemudian ke 4 a yang ada
dibuang, maka akan melT'peroleh6 kombinasi dari C. Sebaliknya bila diarnbil
kombinasi 6 dari C dan tambahkan 4 a lagi, maka akan diperoleh kombinasi .10
dengan banyakya a paling sedikit 4. Jadi kombinasi 10 AI a~ah sarna dengan
kombinasi 6 dari C.

Dengan demikian

=

Dengan eara yang sarna dapat dilihat bahwa kombinasi 10 dalarn ~ akan
sarna dengan kombinasi 5 dari C dan kombinasi 10 dalarn A3 akan sarna dengan
kombinasi 4 pada C. Jadi

(3+;-1) =

(3+;-1) =

(~ )=21

(: )=15

Sekarang pandang AI ("\~ yang terdiridari 10 kombinasidari C dengan
a terjadi paling tidak 4 kali, dan b terjadi paling tidak S kali. Dari setiap kombinasi
10 ini dapat dihilangkan 4 a dan 5 b sehingga diperoleh kombinasi 1 dari C.
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--- ----------

Sebaliknya setiap kombinasi 1 dari C yang ditambahkan dengan 4 a dan 5 b akan
diperoleh kombinasi 10 C dengan a ada paling sedikit 4 kali dan b ada paling
sedikit 5 kali. Jadi banyaknya kombinasi 10 dalam Al _ ~ sarna dengan
kombinasi 1 dalam C. jadi

Hal sarna dapat juga diperoleh untuk kombinasi 10 dalam Al ~ A3' yang
sarna dengan kombinasi 0 dalam C. dan tidak ada kombinasi 10 dalain ~ ~ A3.
Jadi

dan

1~~I=o.

Demikian juga

I AI~~~ I = O.

jadi

AI~~~ 1=66-(28+21+15)+(3+1+0)-0=6.

Pada pembuktian teorema mengenai kombinasi r ini. telah ditunjukkan
hubungan antara kombinasi r denganjawab dari persamaan bilangan bolat. Jumlah
dari kombinasi r d8ri himpunan ganda {n]al' n1fl2' ..., ntllk} sarna dengan
banYaknya jawaban dari Problema

dengan masing-masing Xj adalah bilangan bulat yang memenuhi

~.~.
I I i=I.2. k

Jadi banyaknya jawaban dari Problema ini dapat dihitung seperti em yang
barn saja diterangkan.
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PROBLEMA PENGACAKAN

Misalkan pada suatu pesta yang dihadiri oleh 10 orang. masing-masing
memakai topi yang dititipkan pada penerima tamu. Pada saat pesta telah selesai.
para tamu akan meminta kembali topi yang mereka tinggalkan tadi. Dalam berapa
eara topi mereka dikembalikan sehingga tidak ada satu orangpun menerima
kembali topinya sendiri? Dalam berapa eara huruf K. O. M. p. U. T. E. R dapat
'diatur sehingga kata yang terjadi tidak mempunyai huruf K terletak sebagai
huruf ke-l. huruf 0 tidak sebagai huruf ke-2. M tidak sebagai huruf kek-3. dan
seterusnya dan huruf R tidak sebagai huruf ke-8.

Kedua hal di atas merupakan eontoh Problema yang lebih umum berikut ini.

Diberikan suatu himpunan X. dengan n anggota, dengan setiap anggota
terletak pada suatu tempat yang tertentu. dan yang ditanyakan adalah berapa
banyak cara permutasj yang dapat dibuat dari anggota X. sedemikian sehingga
setiap anggota tidak terletak pada tempat yang telah ditentukan mula-mula?

Dalam eontoh pertama di atas X adalah himpunan 10 topi yang tempatnya
tertentu. sedangkan pada eontoh kedua. X adalh himpunan huruf {K. O. M. p.
U. T. E. R} yang tempatnya tertentu pula.

Karena dalam Problema ini anggota X yang dibicarakan tidak penting. maka
dapat dipilih X ={1.2. ... n} dengan letak dari setiap bilangan yang ada ditentukan
sebagai posisi dari bilangan 1. 2. n.

Definisi 8.6 (Pengacakan)
Pengacakan atau derangements dari {I. 2. n} adalah banyaknya permutasi

il. ~. in

dari {I. 2. n} sedimikian sehingga setiap bilangan tidak terletak pada urutan
tempat yand besarnya ditentukan oleh besarnya bilangan tersebut (urutan alamiah
1. 2. n).

Jawab dari Problema pengaeakan ini dituliskan dengan Dn.

Pada contoh pertama di atas yang ditanya adalah DIO'sedangkan pada eontoh
kedua yang ditanya adalah Ds.
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Untuk n =1, jelas tidak ada pengacakan.

Untuk n =2, hanya ada satu pengacakan yaitu 2 1.

Untuk n =3, ada dua pengacakan yaitu 3 2 1 dan 3 1 2.

Pengacakan untuk n =4 adalah

2 1 43

234 1

241 3

3 142

341 2

342 1

4 1 23

43 1 2

432 1

Jadi diperoleh OJ =0

02 = 1

03 =2

04 =9

Teorema 8.2:

MisalkanS adalahhimpunanseluruhn! permutasiyang'diperolehdari {I,

2, ..., n}. Untuk j = I, 2, ..., n, misalkan Pj adalah sifat 'permutasi mempunyai
bilanganj pada tempatkej'. JadipermutasliJ~ ... indari {I, 2, ...,}mempunyai
sifat Pj jika dan hanya jika ij =j.

Permutasi{I, 2, ...,n} adalhsuatupengacakanjika danhanyajika permutasi
itu tidak mempunyaisifat

Jika untuk setiap j =1,2, ..., n, Aj menyatakan himpunan dari permutasi {I,
2, ...,n} dengan sifat Pj, maka Problema pengacakan ini adalah tidak lain permutasi
dalam

Jadi diperoleh

141



dan deDgan meDgguDakan priDsip iDklusi dan ekslusi dapat dihitUDg
Dilai Dn.

Permutasi yang ada di dalam Al adalah dalam beDtuk

deDgan i2, ..., in adalah permutasi dari (2, 3, ..., D).

Jadi

I Al I =(D-I)!

DeDgan eara yang sarna diperoleh

I Aj I = (D-I)!, j = I, 2, ...D.

Permutasi yang ada dalam AI()~ berbeDtuk

deDgan i3, ..., in adalah permutasi dari {3, 4, ...D}.

Jadi'

I Al I = (D-I)!

DeDgan eara yang sarna diperoleh

I Ai () Aj I =(D-2)!

uDtuk setiap kombiDasi2 dari himpuDan {I, 2, ..., D}.

Selanjutnya uDtuk setiap bilangan bulat k deDgan 1 :Sk :SD,permutasi dalam

Al () ~ ...() At akan berbeDtuk
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dengan i3, ...,in adalah pennutasi dari (k+l o}.

Jadi

I AI n ~... n AkI =(n-k)!

dan secara urnurn diperoleh

Untuk kornbinasi dari {ip i2, ..., in}' Karena sebanyak (: )
kornbinasi dari {I, ...n}, rnaka deogan rnenggunakan prinsip inklusi dan eklusi
diperoleh

Dn =n!- (~) (n...l)!+(0)(0-2)! - (n) (0-1)! + ... + (_1)n (0) O!

= n! - n! + n! - n! + ... + (_1)n n!
l! 2! 3! n!

= n! ( 1 -1-+ .! .!..+ ... + (_1)nU
l! 2! 3! n!

dan teorerna terbukti.

Dengan rurnus ioi dapat dihitung bahwa

D5=5! (I-..!. +2. -2. +1. -2. )l! 2! 3! 4! 5!

Deogan' cara yang sarna dapat pula dihituog D6 = 265, D7 = 1854.
D8 = 14833

Kalau dilakukan ekspansi deret eOI. rnaka diperoleh
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e-1 = 1 + 1 + 1 + 1 +....- --
11 2! 3!

dan dapat ditulis

e-1 =D + (_1)0+1 1 + (_1)0+2o .- -
n! (n+l)!

1 + ...

(n+2)!

Dari teori deret tak terbatas rnamka dapat disirnpulkan bahwa e-I

dan Do berbeda dengan kurang dari 1 Dengan perhitungan yang

n! (n+1)! -

sederhana dapat ditunjukkan bahwa utntuk n ~ 7, e-1 dan Do
Of

bemilai sarna sarnpai dengan tiga angka dibelakang kornarn. Jadi secara praktis
nil~ e-I dan Do adalah sarna untuk n ~ 7.

n!

Kalau diperhatikan lebih teliti, rnaka bilangan Do adalah
n!

perbandingan antara banyaknya pengacakan dari {1,2,...,n} dengan banyaknya
seluruh permutasi dari {I ,2, ,..n}. Jadi Do rnenyatakan

n!

kernungkinan terpilihnya suatu permutasi yang teracak pada pemilihan permutasi
n bilangan secara acak. Kalau kita kernbali pada contoh diawal bagian ini, mmaka
kemungkinan tidak seorangpun

rnenerirna kernbali topinya adalah DlO' dan ini besamya kira-
1O!

kira e_1,Dari catatan ini disirnpulkan bahwa kernungkinan ini pada dasamya
akan sarna nilainya bila pada pesta tadi hadir 10.000.000 orang yang
rnasing-rnasing rnenitipkan topi.

Jumlah pengacakan yang dinyatakan dengan Do ini rnernpunyai sejumlah
beberapa sifat penting, antara lain adalah hubungan yang dipenuhi oleh Do yaitu

Do = (n-l)(Do_2)' n =3, 4, ?, ...

Rumus ini merilpakan salah satu contoh hubungan relasi rekursif yang akan
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dibicarakan pada bab mendatang. Hila diberikan informasi Dt =0 dan D2 = 1,
maka dapat dihitung Dn uhtuk tiap bilagnan bulat positif n. Misalnya

D3 =2(D) + D2 ) =2(0+1) =2

D4 =3(D2 + D3 ) =3(1+2) =9

Ds =4(D) + D4 ) =4(2+9) =44

Pada bab mendatang akan diberikan cara untuk mencari jawab umum dari
suatu hubungan rekursif dengan koefisienkonnsntnan. Cara yang akan diterangkan
pada boo tersebut tidak dapat dditerangkandi sini karena koefisien pada persarnaan
rekursif di atas adalah tidak konstan, dan masih tergantung dari n.

Rumus rekursif di atas akan dibuktikan dengan argumentasi kombinatorik
seperti berikut. Pandang semua pengacakan Dn dari {1,2, ...,n} dengan n :5;3.
Pengacakan ini dapar dipartisi ke dalarn n-l kelompok, dengan bilangan-bilangan
2,3.1 ..., n berada pada tempat pertama permutasi. Dalarn hal ini setiap kelompok
mempunyai banyaknya permutasi yang sarna. Jadi Dn sarna dengan (n-l)dn,
dengan dn adalah banyaknya pengacakan dengan 2 berada pada tempat yang
pertarna. Pengacakan ini berbentuk

Pengacakan dn ini dapat dipartisi lebih lanjut dengan mempartisi dengan ~=1
dan i2 ;t:l. Misalkan d' n adalah jumlah permutasi yang berbentuk

dengan i);t:3,...,in;t:n, dan d"n adalah jumlah permutasi yang berbentuk

dengan i2;t: 1, i);t:3,...,in ;t: n. Jadi dn = d' n + d"n' sedemikian sehingga

Dn = (n-l)dn = (n-l)(d'n + d"n)
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Perhatikan bahwa d' 0 sarna dengan jumlah permutasi i3i4 ...io dari {3. 4. ....
n} dengan i3 :I: i4 :I: 4. ..~. 10 :I: 4. Dengan perkataan lain d' 0 adalah jumlah
permutasi dari {3. 4. n} dengan 3 tidak pada tempat pertama. 4 tidak pada
tempat kedua, dan seterusnya. Jadi d' 0 =DO_2.Kemudian kita' perhatikan bahwa
d"o adal~ jumlah permutasi ~i3 ...~. dari {I. 3. n}. dengan i2 :I: 1. i3 :I: 3.

io:l: IT.Jadi ~"o adalah permutasi dari {I.. 3. n}. di sini 1 tidak pada tempat
pertama, 3 tidak pada tempat kedua. n tidak pada tempat n-l. Jadi d" =DO_I.

Dan dapat disimpulkan bahwa

dan diperoleh hubungan rekursi dari Do. Cara pembuktian seperti ini ditemukan
oleh Euler.

Rumus di atas dapat ditulis sebagai

D - nD 1 =- [D 1
- (n~I)D 2]o 0- 0- 0-

Pada persarn~ ini. ekspresi di dalarn tanda kurung sebelah kanan. sarna
dengan ekspresi disebelahkiri dengan indeks yang kurang 1. BHahal ini diteruskan
dengan iterasi. maka diperoleh

Dari pengulangan ini diperoleh hat berikut ini

Do - nDn-l = - [Do_l- (n-l)Dn-2]
= (-1)2[Do_2 - (n-2)Do_3]

= (-1)3[Dn-3 - (n-3)Do-4]
- ...

Jadi diperolehD2=1. D1 = O. dan diperoleh rumus
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- --- --- - . - --- - --- - ._--- -+ , --------

atau

Dn = nDn_l + (_1)n. n = 2.3.4....

Sebenamya pembuktian di atas hanya berlaku untuk n =3. 4. tetapi
kebenaran dari romus terakhir untuk n =2 mudah untuk ditunjukkan.

Dengan menggunakan pengulangan iterasi dari romus di atas. atau dengan
menggunakan induksi matematik. maka kebenaran dari romus rekursi dari Dn
dapat juga ditunjukkandengan cara yang berbeda.Perhatikan bahwa romus rekursi
ini sangat mirip dengan romus faktorial berikut

n! =(n-l)[(n-2)! + (n-l)!]. untuk n =2. 3. 4. ...
n! =n(n-l)!. untuk n =1. 2, 3.4. ...

PERSOALAN TEMPAT TERLARANG LAINNYA

Pada bagian yang terakhir dibiearakan. telah dihitung banyaknya permutasi
darl {I. 2. n}. dengan diberikan suatu persyaratantempat-tempat yang tertarang.
Tepatnya, dihitung banyaknya permutasi dari {I. 2. n} dengan setiap bilangan
j = I, 2, ...,n tidak terletak pada tempat urotan ke j dalam perm~tasi. Da1am
bagian ini akan dipelajarl eara perhitungan banyaknya permutasi dengan ada
sejumlah tempat yang seeara relatif terlarang untuk ditempati suatu bilangan
tertentu. Selain itu juga akan diterangkan bagaimana prinsip inklusi dan eklusi
yang dapat digunakan untuk menghitung.banyaknya permutasi yang memenuhi
persyaratan demikian.

Permasalahan tersebut diperkenalkan seperti berikut. Misa1kan pada suatu
kelas yang terdiri dari 8 anak laki-Iakimelakukan acara jalan-ja1ansetiap menggu.
Ke delapan anak tersebut berjalan dalam suatu barlsan dari 8 anak. sedemikian
sehingga.setiapanak akan berjaa1andimukaanak yang lain kecualianak yang
berjalan paling depan. Supaya anak-anak tersebut tidak bosan. maka dalam setiap
acara jalan-jalan diusahakan sedemikian ropa sehingga seorang anak tidak berada
didepan anak yang berada di belakangnya pada harl pertama. Yang menjadi
Problema adalah banyaknya eara anak-anak ini berbaris. Salah satu jawaban
yang mungkin adalah dengan membalik urotan dari barlsan anak-anak tersebut.
Jadi anak yang pad aharl pertama berada paling depan. maka sekarang berada
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paling belakang clanseterusnya.Tapi sebenamya masih banyak lagi eara mengatur
barisan anak-anak tersebut sehingga syarat seorang anak berbaris Ji depan anak
yang tidak berada di belakangnya pada hari pertama tadi dipenuhi.

Misalkan anak-anak tadi diberi nomor 1, 2, ...,8, dengan anak yang terletak
pada baris terakhir di hari pertama diberi nomor 1, sedangkan anak yang pertama
menerittla nomor 8. Maka yang ditanya lJ(ialahbanyaknya permutasi dari (1, 2,
...,8), dengan pola 12, 23, 34, ..., 78 tidak terjadi. Jadi urutan 31542876 adalah
urutan yang diperbolehkan, sedangkan urutan 24834761 tidak diperbolehkan,
karena pola 34 berada dalam urutan tersebut.

Secara umum diberikan suatu bilangan positif n, maka akan dihitung Qo dari
permutasi (1, 2, ...,n), sedemikian sehingga pola 12, 23, ..., (n-l)n tidak terjadi.
Untuk n=l, maka 1 adalah permutasi yang diperbolehkan. Untuk n=2, maka 21
adalah permutasi yang diperbolehkan. Untuk n=3, maka 213,321, 132 adalah
permutasi yang diperbolehkan, sedangkan untuk n =4 yang diperbolehkan adalah

4132

3214

2431

1324

4321

3241

2413

1432

4213

3142

2143

~~i Ql =1, Q2 =t, Q3 =3, ~ =11 dan seeara umum diberikan rumus berikut
tnl.

+ ... + (_1)0-1 (n-l ) I!
n-l

BUKTI:

Misalkan S adalah himpunan dari semua n! permutasi dari (1, 2, ...,n), dan

untuk setiap j = I! 2, ..., n-l, Ij adalh sifat bahwa suatu permutasi mengandung
pola j(j+l). Jadi permutasi dan (1, 2, ...,n) adalah Qo' jika dan hanya jika tidak
satu sifat Pj' j = 1,.2, ...,n terjadi. Untuk setiap j =1, 2, ...,n, tuliskan himpunan
~ sebagai himpunan yang memenuhi sifat Pj' Maka
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dan digunakan prinsif inklusi dan eklusi untuk menghitung Qn' Penama-tama
dihitung dulu banyaknya permutasi dalam At, dengan pola 12 wrjadi didalamnya.
Jadi permutasi At dapat dinyatakan oleh permutasi dari n-l anggota dari (12, 3,4,

,n), dan ini ada (n-CI. S,..caraumum diperoleh

I A I =(n-l)!, untuk j = 1, 2, ..., n-1.J

Permutasi yang berada pada dua himpunan AI' ..., ~_I akan mengandung
2 po;a. Pola ini dapat berupa merupakan anggota yang digunakan dua kali seperti
12 dan 23 atau dua pola yang.sarna sekali berbeda, yaitu 12 dan 34. Selanjutnya
permutasi yang mengandung dua pola seperti 12 dan 34 dapat dipandang sebagai
permutasi dari n-2 anggota (12, 34, 5, 6, ...,n) .dan banyak anggota dari At (') ~
adalah (n-2)1.Sedangkan permutasi yang mengandung anggota yang sarna seperti
12 dan 23 juta dapat dipandang sebagi permutasi sIari n-2 anggota dari (123, 4,
5,...,n). Jadi AI (') ~ =(n-2)1.Secaraumum makadiperoleh

I A (') A I =(n-2)!
I J

hal mana berlaku untuk 9ij) dari permutasi 2 dari (1, 2, ,n-l).

Lebih umum lagi permutasi yang mengandung k pola tertentu seperti 12, 23,
...(n-l)n dapat dipandang sebagi permutasi dari (n-k) anggota dan

I ~t (') Ai2 (') ... (') Aik I =(n-k)!

untuk { it' i2, ..., ik} permutasi k dari { I, 2, ..., n-l}. Dengan menggunakan
prinsip inklusi dan eklusi diperoleh

+ ... + (_1)n-1

(
n-I-

)
11

n-l
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Dengan menggunakan rumus tersebut, maka dapat dihitung

Qs = 5! - (~) 4! - + (~) 3! - (~) 2! - (:)
I! = 53

Bilangan QI' Q2' ... mempunyai banyak hubungan dengan bilangan
pengacakan.Salah satu yang tterpentingadalah

yang berlaku untuk n =3, 4, 5, ... Jadi dengan telah diketahunya bilangan
pengacakan Di seperti telah dihitung pada bagian terdahulu, maka dengan
menggunakan kesamaan di atas dapat dihitung juga barisan QI' Q2' ..:
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