
LATIHAN PENCACAHAN 

1. Suatu PIN terdiri dari 6 karakter numerik (0..9), tentukan banyaknya PIN yang dapat dibuat 

bila: 

a. Tidak boleh ada pengulangan karakter 

b. Boleh ada pengulangan karakter 

c. Harus ada pengulangan karakter 

2. Password suatu akun email memiliki persyaratan sebagai berikut: 

 Terdiri dari karakter alfanumerik (A..Z, a..z, dan 0..9) 

 Boleh ada pengulangan 

 Minimal terdiri dari 7 karakter dan maksimal 9 karakter. 

Berapakah jumlah password yang dapat dibuat? 

3. 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 

4. Abdi disuruh kakaknya membeli 7 kaleng minuman di minimarket sebelah rumah. 

Minimarket tersebut menjual 5 macam minuman kaleng, yaitu Coca Cola, Pepsi, Sprite, 

Adem Sari, dan Calpico. Ada berapa cara Abdi dapat membeli minuman tersebut?  

5. Ada 4 rute yang menghubungkan Malang dengan Madiun. Ada 3 rute yang menghubungkan 

Madiun dengan Solo. 

a. Ada berapa cara bepergian dari Malang ke Solo melalui Madiun? 

b. Ada berapa cara bepergian (Pulang Pergi) dari Malang ke Solo melalui Madiun? 

c. Ada berapa cara bepergian (Pulang Pergi) dari Malang ke Solo tetapi rute yang 

pernah dilewati tidak boleh dilewati lagi. 

6. Ada berapa cara mengatur posisi 7 orang: 

a. Dalam satu baris kursi (7 kursi) 

b. Dalam 7 kursi yang tersusun melingkar (posisi relatif antara satu orang dengan yang 

lainnya) 

7. Tentukan jumlah minimum anggota yang harus dimiliki oleh suatu kelompok sehingga dapat 

dipastikan pada kelompok tersebut terdapat minimal ada 3 anggota yang lahir di hari yang 

sama. 

8. Tentukan banyaknya orang yang memiliki minimal satu motor, dengan data sbb: 

65 memiliki Honda, 20 memiliki Honda dan Yamaha, 8 memiliki ketiganya 

45 memiliki Yamaha, 25 memiliki Honda dan Suzuki 

42 memiliki Suzuki, 15 memiliki Yamaha dan Suzuki 

 


