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15  Polihedron Reguler dan Rumus Euler 

 

 

Di antara pembaca mungkin ada yang bertanya-tanya, mengapa 

Archimedes tidak menggunakan polihedron reguler (beraturan) 

untuk menaksir volume dan luas permukaan bola, seperti ketika ia 

menggunakan segi-n beraturan untuk menaksir luas dan keliling 

lingkaran? Jawabannya adalah karena polihedron reguler hanya ada 

lima jenis, berbeda dengan segi-n beraturan yang tak terhingga 

banyaknya dan semakin besar n, bentuk segi-n beraturan semakin 

mendekati lingkaran. 

Pembaca tentunya masih ingat bahwa yang dimaksud dengan poli-

hedron reguler adalah polihedron yang semua mukanya merupakan 

segi-banyak beraturan yang kongruen (sama dan sebangun), dan 

terkait dengan itu semua sudut polihedral-nya juga sama besar. 

Kelima jenis polihedron reguler itu, yakni tetrahedron, kubus, 

oktahedron, ikosahedron, dan dodekahedron, dikenal sebagai benda 

pejal Platonik. 

Mari kita kenali lebih jauh masing-masing polihedron reguler ini. 

Pembaca sudah mengetahui bentuk tetrahedron dan kubus, yang 

gambarnya diberikan pada Bab 2. Tetrahedron mempunyai 4 muka, 4 

titik sudut, dan 6 rusuk. Masing-masing muka berbentuk segitiga 

sama sisi, dan di setiap titik sudutnya bertemu 3 muka. Sementara itu 
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kubus mempunyai 6 muka, 8 titik sudut, dan 12 rusuk. Masing-

masing muka berbentuk persegi, dan di setiap titik sudutnya bertemu 

3 muka. Gambar di bawah, sebelah kiri, memperlihatkan sebuah 

oktahedron, yang mempunyai 8 muka, 6 titik sudut, dan 12 rusuk. 

Masing-masing muka berbentuk segitiga sama sisi, dan di setiap titik 

sudutnya bertemu 4 muka. Di sebelah kanannya adalah ikosahedron, 

yang mempunyai 20 muka, 12 titik sudut, dan 30 rusuk. Masing-

masing muka berbentuk segitiga sama sisi, dan di setiap titik sudut-

nya bertemu 5 muka. 

             

Sebagaimana telah diceritakan pada Bab 2, Pythagoras dan para 

muridnya telah mengetahui keempat jenis polihedron di atas. Poli-

hedron reguler kelima adalah dodekahedron, yang ditemukan be-

lakangan oleh murid Pythagoras yang bernama Hipassus (lihat 

gambar). Dodekahedron mempunyai 12 muka, 20 titik sudut, dan 30 

rusuk. Masing-masing muka berbentuk segi-lima beraturan, dan di 

setiap titik sudutnya bertemu 3 muka. 
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Lalu mengapa hanya ada lima jenis polihedron reguler? Apakah kita 

tidak mungkin menemukan polihedron reguler lainnya? Jawabannya 

tidak mungkin. Fakta ini dibuktikan oleh Theaetetus (417 – 369 SM), 

teman dekat Plato. Misalkan di setiap titik sudut polihedron bertemu 

m muka, masing-masing muka berbentuk segi-n beraturan. (Di sini, m 

dan n merupakan bilangan asli yang lebih besar daripada 2.) Maka, 

jumlah sudut polihedral-nya haruslah lebih kecil daripada 360o, yakni 

𝑚 180−
360

𝑛
 < 360. 

Pertaksamaan ini setara dengan 

𝑚

2
−
𝑚

𝑛
< 1 

yang dapat disederhanakan menjadi 

1

𝑚
+
1

𝑛
>
1

2
. 

Nah, sekarang kita melihat, tidak banyak bilangan asli m dan n yang 

memenuhi pertaksamaan ini. Persisnya, hanya ada 5 pasang bilangan 

asli m dan n yang lebih besar daripada 2 dan memenuhi pertak-

samaan ini, yaitu (m, n) = (3, 3), (3, 4), (4, 3), (5, 3), dan (3, 5). Untuk 

(m, n) = (3, 3), kita peroleh tetrahedron. Untuk (m, n) = (3, 4), kita 

peroleh kubus. Untuk (m, n) = (4, 3), kita peroleh oktahedron. Untuk 

(m, n) = (5, 3), kita peroleh ikosahedron. Untuk (m, n) = (3, 5), kita 

peroleh dodekahedron. 

Archimedes, yang hidup di abad ke-3 SM, tentunya sudah mem-

pelajari bukti Theaetetus, dan karena itu ia tahu bahwa ia tidak 
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mungkin menggunakan polihedron reguler untuk menaksir volume 

dan luas permukaan bola. Namun, sebagaimana telah anda baca 

pada bab sebelumnya, Archimedes tak menyerah dan justru me-

nemukan ide cemerlang dengan menggunakan silinder sebagai pem-

banding untuk menghitung volume dan luas permukaan bola. 

Dua ribu tahun kemudian, persisnya pada abad ke-18, Leonhard 

Euler, matematikawan asal Swiss, tertarik mempelajari polihedron 

sembarang, dan menemukan sebuah rumus yang kemudian dikenal 

sebagai Rumus Euler untuk poli-

hedron yang ‘secara topologi se-

tara’ dengan bola, atau polihedron 

yang ‘tak berlubang’. Rumus Euler 

menyatakan bahwa banyak muka 

(M), titik sudut (V), dan rusuk (R) 

pada polihedron yang tak ber-

lubang senantiasa memenuhi per-

samaan 

𝑀 + 𝑉 − 𝑅 = 2. 

Bilangan 2 dalam hal ini merupa-

kan bilangan karakteristik Euler 

untuk polihedron tersebut. 

Anda dapat memeriksa bahwa kelima jenis polihedron reguler yang 

kita bahas sebelumnya memenuhi Rumus Euler. Tetapi bagaimana 

kita dapat membuktikan persamaan di atas berlaku untuk sembarang 

polihedron tak berlubang? Pertama, kita dapat memeriksa bahwa 

Rumus Euler dipenuhi oleh bidang empat atau polihedron empat 

Selain Rumus Euler yang 

kita ulas di sini, Euler juga 

terkenal dengan banyak 

penemuan lainnya. Salah 

satu rumus yang 

ditemukannya berkaitan 

dengan bilangan kompleks: 

eiπ + 1 = 0. 

Rumus ini cantik karena 

melibatkan 5 bilangan 

penting dalam matematika, 

yaitu: 0, 1, π, e, dan i. 
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muka terlebih dahulu. Pada bidang empat, banyak muka M = 4, 

banyak titik sudut V = 4, dan banyak rusuk = 6. Jadi, kita peroleh M + 

V – R = 4 + 4 – 6 = 2, yang mengukuhkan Rumus Euler. 

Selanjutnya, kita dapat menyelidiki apa yang terjadi bila dua bidang 

empat yang memiliki muka yang kongruen disatukan, dengan cara 

menempelkan dua muka yang kongruen tersebut. Dalam hal ini, kita 

akan memperoleh suatu polihedron dengan 6 muka*, bukan 8 muka 

karena kedua muka yang ditempelkan tadi menjadi bagian dalam 

polihedron baru yang dihasilkan: M = 4 + 4 – 2 = 6. Sementara itu, 

banyak titik sudut pada polihedron baru sama dengan V = 4 + 4 – 3 = 

5, dan banyak rusuknya R = 6 + 6 – 3 = 9. Dengan demikian kita 

peroleh persamaan M + V – R = 6 + 5 – 9 = 2. 

(*Catatan: Ketika kita menyatukan dua bidang empat, ada ke-

mungkinan 2 muka yang bersebelahan ternyata sebidang dan mem-

bentuk 1 muka, seperti yang terjadi pada alas piramida. Dalam hal ini, 

banyak muka pada polihedron baru yang dihasilkan berkurang 1, 

tetapi pada saat yang sama banyak rusuk juga akan berkurang 1, 

sehingga Rumus Euler tetap berlaku.) 

Secara umum, misalkan kita mempunyai dua polihedron tak ber-

lubang dengan salah satu muka pada polihedron yang satu kongruen 

dengan salah satu muka pada polihedron lainnya. Misalkan muka 

yang kongruen tersebut berbentuk segi-n. Sekarang kita bentuk poli-

hedron baru dengan cara menempelkan kedua muka yang kongruen 

tadi. Jika kedua polihedron sebelumnya memenuhi Rumus Euler, 

maka polihedron baru yang dihasilkan akan memenuhi Rumus Euler 

juga. Mengapa? Misalkan Mi, Vi, dan Ri menyatakan banyak muka, 

titik sudut, dan rusuk polihedron ke-i (i = 1, 2). Maka, Mi + Vi – Ri = 2, 
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untuk i = 1, 2. Misalkan M, V, dan R menyatakan banyak muka, titik 

sudut, dan rusuk polihedron baru yang dihasilkan. Maka,  

M = M1 + M2 – 2, V = V1 + V2 – n, dan R = R1 + R2 – n. 

Selanjutnya kita periksa bahwa 

M + V – R = (M1 + M2 – 2) + (V1 + V2 – n) – (R1 + R2 – n) 

   = (M1 + V1 – R1) + (M2 + V2 – R2) – 2  

   = 2 + 2 – 2 = 2. 

Jadi, Rumus Euler tetap berlaku pada polihedron baru yang 

dihasilkan. Dengan induksi, akhirnya kita sampai pada kesimpulan 

bahwa persamaan M + V – R = 2 berlaku pada sembarang polihedron 

tak berlubang. 

Untuk polihedron sembarang, Euler juga menemukan bahwa rumus 

serupa berlaku, dengan ruas kanan sama dengan suatu bilangan asli. 

Sebagai contoh, polihedron ‘berlubang’ seperti pada gambar di 

bawah ini memenuhi persamaan M + V – R = 0.  

 

Dalam hal ini, bilangan karakteristik Euler untuk polihedron di atas 

sama dengan 0.□ 


