
1. Diketahui	  tanggal	  1	  Januari	  2014	  bertepatan	  dengan	  hari	  
Rabu.	  Tentukan	  banyaknya	  hari	  Jumat	  pada	  tahun	  2014.	  	  

2. Suatu	  PIN	  terdiri	  dari	  7	  digit	  angka,	  berapa	  banyaknya	  PIN	  
yang	  dapat	  dibuat	  jika:	  

a. Tidak	  boleh	  ada	  pengulangan	  angka?	  
b. Minimal	  ada	  satu	  angka	  yang	  sama/berulang?	  
c. Peluang	  suatu	  PIN	  acak	  memiliki	  minimal	  satu	  angka	  

yang	  sama/berulang?	  	  
3. Diketahui	  himpunan	  bilangan	  bulat	  mulai	  dari	  1	  sampai	  

100.000.	  
a. Ada	  berapa	  yang	  memiliki	  angka	  6	  tepat	  satu	  kali?	  
b. Ada	  berapa	  yang	  memiliki	  minimal	  satu	  angka	  6?	  
c. Jika	  dilakukan	  pemilihan	  sebuah	  bilangan	  secara	  acak,	  

berapakah	  peluang	  terpilihnya	  bilangan	  yang	  
memiliki	  minimal	  dua	  angka	  6?	  

4. Berapa	  banyak	  bilangan	  bulat	  dari	  0	  sampai	  60	  yang	  harus	  
diambil	  untuk	  memastikan	  bahwa	  minimal	  ada:	  

a. Satu	  bilangan	  genap	  
b. Satu	  bilangan	  ganjil	  	  

5. Terdapat	  satu	  set	  kartu	  remi	  standar	  (52	  kartu)	  
a. Berapakah	  minimal	  kartu	  yang	  harus	  diambil	  untuk	  

memastikan	  minimal	  ada	  satu	  kartu	  merah	  yang	  
terambil?	  

b. Berapakah	  minimal	  kartu	  yang	  harus	  diambil	  untuk	  
memastikan	  minimal	  ada	  satu	  kartu	  As	  yang	  
terambil?	  	  

6. Suatu	  kelompok	  terdiri	  dari	  12	  orang.	  Dari	  kelompok	  
tersebut,	  akan	  dibentuk	  sebuah	  tim	  dengan	  anggota	  5	  orang.	  
Tentukan	  banyaknya	  cara	  membentuk	  tim,	  jika:	  

a. Ada	  dua	  orang	  yang	  tidak	  mau	  bekerja	  dalam	  satu	  tim	  
b. Ada	  dua	  orang	  yang	  tidak	  mau	  dipisah,	  jika	  salah	  satu	  

masuk	  tim,	  maka	  yang	  satunya	  lagi	  juga	  harus	  
diikutkan	  dalam	  tim.	  

7. Suatu	  kelompok	  terdiri	  dari	  12	  orang,	  yaitu	  5	  laki	  –	  laki	  dan	  7	  
perempuan.	  Jika	  akan	  dibentuk	  sebuah	  tim	  dengan	  anggota	  5	  
orang,	  tentukan	  banyaknya	  cara	  membentuk	  tim,	  jika:	  

a. Satu	  tim	  terdiri	  dari	  3	  laki	  –	  laki	  dan	  2	  perempuan	  
b. Minimal	  ada	  1	  laki	  –	  laki	  dalam	  tim	  
c. Maksimal	  ada	  1	  laki	  –	  laki	  dalam	  tim	  

8. Seorang	  mahasiswa	  membeli	  15	  minuman	  kaleng	  di	  
minimarket.	  Minimarket	  tersebut	  menjual	  Coca	  Cola,	  Fanta,	  
Sprite,	  Calpico,	  dan	  Pocari	  Sweat	  dengan	  stok	  yang	  lebih	  dari	  
cukup.	  	  

a. Berapa	  banyaknya	  cara	  membeli	  minuman	  kaleng	  
tersebut?	  

b. Berapa	  banyaknya	  cara	  membeli	  minuman	  kaleng	  
tersebut	  jika	  minimal	  harus	  membeli	  6	  kaleng	  Fanta?	  

9. Gunakan	  algoritma	  Euclidean	  untuk	  menentukan	  gcd(509,	  
1177),	  kemudian	  nyatakan	  dalam	  bentuk	  kombinasi	  linier.	  


