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Bilangan Stirling Jenis Kedua ( Stirling Number of the Second Kind ) 

 

Definisi 1. Bilangan Stirling jenis kedua, dinotasikan dengan , adalah 

banyaknya cara menyusun partisi suatu himpunan dengan  elemen ke dalam  

himpunan bagian yang tidak kosong. 

 

Contoh 1 

Berapakah nilai dari  dan  ? 

Jawab: 

Andaikan  adalah suatu himpunan yang terdiri atas empat elemen, yaitu 

 

Untuk memperoleh nilai dari , terlebih dahulu kita harus menentukan 

partisi-partisi dari  ke dalam 2 himpunan bagian yang tidak kosong, yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

Sehingga  

Demikian pula untuk memperoleh nilai , berarti kita tentukan partisi-partisi 

dari  ke dalam 3 himpunan bagian yang tidak kosong, yaitu: 
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Sehingga  

 Dari contoh di atas, untuk mencari nilai dari bilangan Stirling Jenis kedua 

 terlebih dahulu harus diuraikan partisi-partisi dari suatu himpunan dengan 

 elemen, ke dalam  himpunan bagian yang tidak kosong. Dengan demikian, 

diperlukan waktu dan tenaga lebih jika kita ingin mencari  Untuk itu 

diperlukan suatu formula untuk mencari  tanpa menguraikan partisi-

partisinya. 

 Bilangan Stirling jenis kedua memenuhi suatu relasi rekursif seperti pada 

relasi rekursif dari Teorema Pascal, dengan syarat (nilai) awal 

 dan  

 

Teorema 1. Setiap bilangan bulat  dan  dimana , akan 

memenuhi kesamaan berikut 

 

   

Bukti: 
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 Pandang suatu himpunan dari  bilangan bulat positif,  sebagai 

suatu himpunan yang akan dipartisi. Ada dua kasus untuk mempartisi 

 ke dalam  himpunan bagian yang tidak kosong, selanjutnya  

himpunan bagian yang tidak kosong ini kita anggap sebagai  kotak identik. 

Kotak-kotak identik disini adalah kotak-kotak yang tidak bisa dibedakan antara 

yang satu dengan yang lainnya. 

 Kasus (1) : elemen  berada sendirian dalam suatu kotak. 

 Kasus (2) : elemen  tidak berada sendirian dalam suatu kotak. Dengan 

demikian, kotak tersebut memuat lebih dari 1 elemen. 

 Pada kasus (1), jika kita pindahkan  dari kotak asalnya, maka kita dapat 

mempartisi  ke dalam  kotak yang tidak kosong, tanpa 

melibatkan . Sehingga ada  partisi dari  untuk kasus 

pertama. 

 Sekarang perhatikan kasus (2). Misalkan kita pindahkan  dari kotak asalnya. 

Karena  tidak berada sendirian dalam kotak, dan andaikan terdapat partisi 

 dari  ke dalam  kotak yang tidak kosong, maka 

ada  partisi. Selanjutnya, karena  bisa ditempatkan dari  partisi 

berbeda seperti ilustrasi di bawah, 

 

 

 

 

Maka ada  partisi dari  pada kasus kedua. 
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Selanjutnya  diperoleh dengan menjumlahkan  dari partisi 

pada kasus pertama dengan  dari partisi pada kasus kedua. 

Sehingga di peroleh : 

 

 

Untuk menggunakan Teorema ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu nilai dari 

 dan  

 

Contoh 2 

Gunakan Teorema 1 untuk memperoleh  

Jawab: Dari Contoh 1, kita peroleh  dan . 

Sehingga  

 

Dengan menggunakan relasi rekursif dari Teorema 1, kita dapat memperoleh 

setiap bilangan Stirling jenis kedua, , dari dua bilangan Stirling 

 dan  yang telah sebelumnya ditemukan. 

Berikut ini merupakan tabel bilangan Stirling jenis kedua untuk . 
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Tabel 2. Bilangan Stirling jenis kedua,  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1        

2 1 1       

3 1 3 1      

4 1 7 6 1     

5 1 15 25 10 1    

6 1 31 90 65 15 1   

7 1 63 301 350 140 21 1  

8 1 127 966 1701 1050 266 28 1 

 

Bilangan Stirling jenis kedua juga dapat dibangun dalam suatu susunan segitiga 

bilangan yang disebut segitiga bilangan Stirling jenis kedua, seperti dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

Dari Bab.2.19. diperoleh suatu polinomial   dengan  seperti di bawah 

ini: 

 

Dari polinomial tersebut, diperoleh suatu teorema berikut, 

Teorema 2.  

 

k p 

1 

1 1 

1 3 1 

1 7 6 1 

1 15 25 10 1 

1 31 90 65 15 1 

1 63 301 350 140 21 1 

1 127 966 1701 1050 266 28 1 
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Bukti: Dengan induksi matematika. 

Karena  dan , maka rumus tersebut benar untuk . 

Untuk , maka 

   ……………………………………….(1) 

Karena  dan , dengan 

. Substitusikan  pada persamaan (1), maka 

 

ganti variabel  pada penjumlahan di ruas pertama dengan  untuk 

mendapatkan: 

 

karena  

 

 

telah kita ketahui dari Teorema 1 bahwa  

 

maka 
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 Sampai sejauh ini, kita sudah mengetahui bagaimana cara memperoleh 

bilangan Stirling jenis kedua dengan menggunakan teorema relasi rekursif. Akan 

tetapi, karena penggunaan teorema ini membutuhkan pengetahuan mengenai nilai 

dari bilangan-bilangan Stirling sebelumnya, maka diperlukan suatu rumusan yang 

langsung menuju pada bilangan Stirling yang dimaksud. Rumusan ini disebut 

Rumus eksplisit dari bilangan Stirling jenis kedua. 

 Untuk memperoleh Rumus eksplisit dari bilangan Stirling jenis kedua, 

terlebih dahulu akan dipaparkan Teorema mengenai aplikasi dari Bilangan Stirling 

jenis kedua pada bidang kombinatorik. 

 

Teorema 3. Banyaknya fungsi onto dari suatu himpunan dengan  elemen ke 

dalam himpunan dengan  elemen adalah  

Bukti:  

 Setiap fungsi onto dari suatu himpunan dengan  elemen ke dalam himpunan 

dengan  elemen, memiliki suatu partisi yang unik, 

. Sebaliknya,  adalah partisi 

unik yang diperoleh dari  fungsi onto. Ada  cara untuk memilih integer  

sehingga . Ada  cara untuk memilih  sehingga , 

 cara untuk memilih ,dan seterusnya. 

Setiap  -bagian partisi dari  berkorespondensi dengan tepat n! 

fungsi onto dari suatu himpunan dengan  elemen kedalam suatu himpunan 

dengan   elemen. 
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Dari Teorema telah kita ketahui bahwa banyaknya fungsi onto dari suatu 

himpunan dengan  elemen ke dalam suatu himpunan dengan  elemen, 

diyatakan dengan  

 

Berdasarkan Teorema 3.2. kita peroleh suatu kesamaan berikut: 

 

Kesamaan tersebut merupakan rumusan eksplisit untuk bilangan Stirling jenis 

kedua, . 

 

Contoh 3. Aplikasi 

Berapa banyaknya cara membagikan lima tugas pekerjaan berbeda pada empat 

karyawan yang berbeda pula, jika setiap pekerja mendapat paling sedikit satu 

tugas. 

Jawab. Persoalan ini sama dengan masalah menentukan banyaknya fungsi onto 

dari suatu himpunan yang terdiri dari lima tugas pekerjaan berbeda kedalam suatu 

himpunan yang terdiri dari empat karyawan. 

Dengan menggunakan Teorema 3 banyaknya cara membagikan lima tugas 

pekerjaan berbeda pada empat karyawan yang berbeda adalah  
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Sehingga . 

Banyaknya cara membagikan lima tugas pekerjaan berbeda pada empat karyawan 

yang berbeda adalah 240 cara. 

 

3.2 Hubungan Antara Bilangan Stirling Jenis Pertama dengan Bilangan 

Stirling Jenis Kedua. 

Perhatikan kembali Teorema 2.19.3.  

 

dan Teorema 2.  

 

Kesimetrian antara Teorema 2.19.3. dan Teorema 2. tentu bukan suatu kebetulan. 

Kesimetrian tersebut menunjukan adanya suatu hubungan antara bilangan Stirling 

jenis pertama dengan bilangan Stirling jenis kedua. 

Sebelum melangkah pada hubungan kedua bilangan Stirling tersebut, perhatikan 

defnisi berikut ini, 

Didefinisikan  adalah suatu matriks  yang mana entri ke  adalah 

bilangan Strling jenis kedua . 
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Bagaimanakah matriks invers dari ? 

Salah satu cara untuk mendapatkan invers dari  adalah dengan megkonstruksi 

bilangan-bilangan Stirling jenis pertama seperti pada matriks berikut; 

 

, dengan operasi perkalian matrik, maka 

   …………………....(2) 

Selajutnya, hubungan antara bilangan Stirling jenis pertama dengan bilangan 

Stirling jenis kedua adalah seperti dalam teorema berikut: 

 

Teorema 4. Misalkan  adalah suatu matriks  yang mana entri ke  

adalah Bilangan Stirling jenis kedua , . Maka, entri ke  dari  

adalah , dengan   adalah bilangan Stirling jenis pertama. 

Untuk , maka 

 

(  adalah Kroneker-delta,  adalah suatu matriks yang memiliki nilai 1 untuk 

 dan 0 selain itu). 
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Bukti:  

 Andaikan  adalah matriks  yang mana entri ke  adalah 

. Karena untuk , maka entri yang taknol dari 

 hanyalah pada . Demikian pula, karena  untuk , 

maka entri yang taknol pada kolom terakhir  adalah sama dengan kolom terakhir 

dari  seperti pada persamaan (2), hal ini berlaku untuk  pada Teorema 4. 

Selanjutnya akan kita buktikan bahwa entri-entri dari  kolom pertama dari 

baris ke-   pada  semuanya nol. Dengan kata lain, kita harus membuktikan bahwa 

                                                                 (3) 

 

untuk . Dari  Teorema sebelumnya, kita dapatkan, 

 

                                                              (4) 

Kalikan kedua ruas dari (4) dengan . Karena  , maka 

               (5) 

Perhatikan bahwa ruas kiri dari persamaan (3) merupakan koefisien  dalam 

persamaan (5). Maka dari Teorema 2.  

 

Sehingga kofisien dari  dalam persamaan (5) adalah nol untuk semua . 

Dengan kata lain kita peroleh suatu matrik  
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