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01. Seorarrg tr.rktanS; koran akan mengantarkan koran ke sretiap rumah. Elagaimanakah
ia mereincanakan rute terpelndek yang harus dilah,rijikia iil b,erangllat diri ternnpat ia
bekerjet dan kembali lagi ke tempat tersehut dengan menyinggahi setiilp rurnah
tepat satu <;ali.
Kasus tersebut dapaLt cliselesaikan dengan :
A. Perjalanan Harnilton c. F,roblema Arirarn Maksinral
B. Perjalanan lEuller D. pewarnaan r3raf

0ll. Perjalanan Eiulher ad;afleth perjalanan yang melewati setiap ........ teilrat sertur kali
A. simpul C. v'ertex
B. edge D. node

03. Barisan sinrprul dan ruars di mana simpul hanya boleh clilevrrerti satu karli clisebut :
A. Walk C. Slirkuit
B. Path D. l-rail

A'4. Barisan sinr;cul dan ruas di mana ruas hanya bolelh dilelwialli satu kalidisehrut :
A. Watk C. Siirkuit
B. Path D. l'rail

015. suatu himpunan yang ianggotanya disebut simpur atau titik disebut :
A. Size C. Clrder
B. Ruas D. Edge

06. Lintasan tertutup deng;an semua rsimpul berderajat duer rjisebut :
A. Willk C. Siirkuit
B. Paih D. Trail

07. Ruas dari gpaf heralrah disebut :
A. soLJrce C. sirnk
B. region D. arkus
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08. subgraf terhubung <Jari suatu graf yang tidak terkandung dalam s,ubgrerf llerhubung
lain yang lebih besar disebut :

1t0. Graf di mana setiap derajat simpulnya sama diserbut dengan :
A. Graf bipartflsi C" Graf plannar
B. Graf sederlhana D. Graf regulen

11. Graf yang digannbarlkan tanpa adanya ruas yang brerpotorrgan disebut :
A. Graf bipartlsi C. Graf plannar
B. Graf seclerl'rana D. Graf reg;uler

1',2. Sebuah ruas yang kredua simpul ujungnya sama, yaitu e1= (v, v) disebut dengan :

A. kornponen
B. traiil

09. Jika diketahui graf G1 dan
tersebut adalah :
A. (G1- G2) u (ti2-G1)
B. (G'tuGi2) n (G1-GiZ)

A. Ruirs terisolasi
B. Ruias berganda

1:3. Matriksi adjarcency suatu graf bersifat :
A. simetris
B. tertutup

A. 1
8.2

A, jarerk
B. cabrang

C. r;utset
D. sirkuit

G2, maka oprerasi penjurrrlahan ring dari kedua graf

C, (G1- G2) n (G2-G1)
D. (G1u G2) -' (tG2-G1)

C. Ruas sejajar
D. Self loop

C. terbuka
D. asimetris

c.3
D.0

C. diameter
D. daun

1'4. Pada rnatriks adjacency jika diagonal utama nremiliki angka .. .. maka grafnya
mengandung selfloop

15. Panjang jalur rninimal dari suatu simpul ke simpul f iainnya disebut :

16. Diketahui Elraf lengkap 10 simpul, maka junrlah ruasnya adalah :
A. 10 c,  35
B. 30 D. 45

1'1. Gambarr berrikut untuk menjawab soal no. 1T - 20
Diket graf G sebagai berikut

E

t r t

Order clari graf terselcut adalah :
A.4
8.8

c.6
D. 10
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18. Size dari gnaf tersehut adalah :
A.6
8.7

rl:. 8
l*-r. 9

19 Dari gambar no. 17 yang bukan meruperkan sirkuit acJerlah :
A. D,e{J, [ ] ,e2,C,e3,D 0.  A,e6,[ i ,e4,D,e8,B,e1,A
B. E, e6, l \ ,  e7,  F,  e5,  E D. B, el ,  A,  et5,  E,  e5, F,  e7,  A, e1, B

24. Yang bu'kan merupakan cutest dari ganrbar no. 17 arjerlah :
A. {e2, e3, e4} 0, ie5, e7}
B. {e2 e3} D" {el, e2 e8}

21. Dua buah ruas yang mempunyai keduir simpul ujurrg yang sama, yaitu,'1=(u,v)
Orn 

"2:=(U,rr) 
disebrrt :

A. Ruas berganda 0. Ruas terrpen,cil
B. Ruals terisolasi D. Self loop

22. Banyak,nya ruas yang rrengghubungi suatu simpul disebut :
A. derajat region C, multigraf
B. subgraf D. derajat vertex

23. Graf yang rnempun'yai self loop atau rui:rri sejajar disebut :
A. Graf sederhana 0. Multigraf
B. Sirnple graf D. Graf lengkap

24. Pernyataan berikut benar, kecuali :
A. Ruas-ruas yang menghubungi suartu simpul ail<an terhapus jika dilakukan

penghapusan terhaclap s impul terse,but
B. Penghapusan suatu ruers akan menvebabkan terhapusnya simpul
C. Penghapusan suatu rua$ tidak akan menyebahkan simpul ikut terhapus
D. Penghapusan suatu sirnpul akan rnenyebablian terrhapusnya ruas-ruas yang

meng;hr,rbungi simpul tersebut

25. Jalur antara suatu simpul dengan daun clisebut :
A. akan C, path
B. cabiang D kedalanran

26. Jika dikle,tahui graf G yang memiliki totlal derajat simpul = 12, maka sizr: dari G
adalah :
A.6 C 12
B.8 D4

27. Pada pohon'2, simprul yiang memiliki 2 ernak disebut :
A. Simpul internal C Simpulterisolir
B. Simpuleksternal D Simpullterpencil

28. Derajat sebuah region tergantung dari parnjang :
A. sirkuit C;. path
B. trail D. walk

29. Matriks adjercency rnenyatakian :
A. Hubungan ruas dengan simpul C;. Hubungan r:irnpul dengan simpul
B. Hr.rbungan simpul dengan ruas D. Hubungan ruas dengan ruas
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30.

31.

32

Suatu graf yang diperoleh dengan caret membagi beberapa ruas dari suatu graf

lain olelr penamnaftan breberapa simpul pada ruas tersarbut disebut :

A. metamclrfisma 0. homorfisma
B. isorn,orfisma D. dualmorfisrna

Kelemahan dari matriks ruasi adalah :
A. Tidak dapat merrunjukkan adanya ruas berganda
B. Tidak dapat menunjul<kan adanya ruirs sejajar
C. Tidah dapat menunjukkan adanya serlflooP
D. Tidak dapat menunjukkan adanya sirnpul terisolir

Daerah yang dibatasi oleh suatu sirkuit clisebut :
A. Arkr.rb C' Sirkuit
B. Trail

Pembuatan jadwal matakuliah di
menggunakan algoritma :
A. Jalurr terpendek
B. Aliran maksimal

Pada rnatrilis conection, jika terdapat elemen nol maka grafnya merupakan :

A.GrafregulerC}Graft idakt ,et f i rubung
B. Graf plJnnar D' Graf terhubung

Di suatu kota akan dilakukan pemasangan karbel telepon yang .akan
menghubungkan kreberapa wilayah. Dalam rangka meminimumkan biaya

pemasatnrgan maka jumlah kabel yang. dipasang harus seminimal mungkin' Kasus

dapat diselesaikan clengan menggunakan algoritrta :

A. Jalur terPendek C' Solin
B. Krurikal D' Welch Powell

Jika dikeltahui graf G derrgan v=4, e=4, ntaka jumlah regionnya adalah :

A.
B.

38. Suatu graf yang mempunyar v simpul clan e ruasi, agar graf tersebut menupakan

graf plinrnai mata banyaknya region adarlah :
A. 2-(e-v) C'  2-e+'r
B. 2-(v-e) D'  2-v-e

39. Bobot merksimal barang yangl dapat dikirimkan dari sumlcer A ke tujuan D :

Jika diketahui seburah graf dengan order = v
adjecency dari graf tersehurt adalah :
A. (exv)
B. (vxe)

dan ruas = e, maka ukuran matriks

0 (vxv)
D" (exe)

D, Region

suatrt universitas clapat diselesaikan dengan

C Travelling salesman
D Pewarnaan graf

c.3
D.4

33

34

35.

36.

37.
1
n/-

c. 14
D. 20
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8.7 D.E

4'2' Pembuatan r[Jas r/itng berbobot terber:;ar brertururt-turut hingga menrbentukspanning tree :

z$0' sebrerh gnerf T'dikatakern spannirrg tree dari graf G jika :
A. T :ldalah subgraf cJari G j ". C. 

.f 
lOale,h tr,:*,

B T mengancruhrl sLrlvlrs simpur G-" ,D. ,lawaban A, B dun c benar

41. Kedalaman pohonr bin,er lengkap dengan 32 simpul aclaliah :
4,5 c,6

I Spannlng tree mininral, algoritma Solin
? SpannlnE trce maksrimal, ifgoritma Solirn
9 Spianning tree mininral, algoritma Kruskal
D. Spranning tree maksimal, ilgoritma Kruskal

43- Pada cligraf, sinnpul 'yang memilikiderajat kedalamr = 0r <iisebut :
A. soLtrce C. rnuara
B. sinl< D. errkus

4nl. Diameler suatu graf terhubung adalah :
A. maksimum jarerk arntara sirrnpul dari sualtu graf
B. mirrimunl jarrak antara siimprul suatu gri:rf
I rata-rata jarak antrara sinnpul-s;impul s-uatu graf
D. kedalarnan ant;ara simpul_simpul"suatu grai

4lii. Berikut adaliah pernyataan yang benar, kecwali :
A. Surnben adalah simpul yang mempunyai in dergree * 0
B. In degree suatu simpul adalah banyal<nya ,1,r. y.ng beralrhir pada

tersebut
C. Out degree suratu simpul adalah bany,aknyia rua$ yang dimulai rjari

tersebut
D. Source adalah simpul yang mempunyai out deg;ree == 0

46;. Suatu graf denoan n simpul adalah tree jika :
I terhubung dan llidlak rnengandung siikuit
B. mernpunyai (n-1) bruah ruis
C. beruyarnar 2
D. Jawaban A, B dan C benar

'47. Bilangarn krornatis pewarnaan simpur dari graf len,gkap 3 simpul adalarh :4. 3 c.2

simpruf

simpul

'18' Pada di13raf, banyakya arkus; yang keluar dari simpur disebut :
A. source C. in degreel
B. sink D, out dEgrete

49. 'Yang mr:ruperkan s)'arat graf plannar adalah
A. V-R-rE=i2 C. V_E+R=2
E. ps3cp-6 D. ps6_3q

ftO, lJaun mr:milillli derajat sinrpul sebanyak :
4.1 g.

8.4 D. 1

3
48.2 D.
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51. Pernyataan berikurt henar, kecuali :
4 Terhuhung unilatenal terrjadijika diantara setiap dua simpul terdapat semi path
q Terhubung lemarh terjadijilta diantara setiap dua slrnpul terdapaliserni path
C. Terhufiung kuat terjadi jika cliantara dua sinrpul sennbarang iJ dan V ierdapat

jalur dari Ln ke V dan dari V ke U
D' Terhubung urrilateral terjadi jika diantara dua silmpul sembarang U dan V

terdapat jalur dari lU ke Vatau dari V ke U

Yang llukan dimiliki oleh dua buah graf yarng isomorfisi adalah :
A. Jumlah simpunya $ama
B, Jumlah ruasnya sarna
C. Jurnlah r;irnpul yiang berderaj;at x adalafr sama
D. Jurnlah simpul = junrlah ruas

Berikut pernyataan rlorg benar nrengenai tree piarla graf G dengan v simpul dan e
ruas, A:ecuali :

I G tidak mengandunrg sirkuit dan mempunyai (v-1) buah ruas
B G terhuburrg dan tidak nrengandung sirkuit
9 G tidak mengandung sirkuit dan mempunyai (+-1) buah ruas
D. G terhullung dan mempunyai (v-1) buah ruas

Simpul yang nxemiliki derajat = 0 disebut :
I Simpul bergantunE C. Simpul cabang
B. Sinrpuldarln D. Simpulterisolin

515 Penghiapusorn ruas yang berbobot terbesar berturut-turut hingga rmembentuk
spanning tree :
A. Spanning tree mirrimal, algoritma Kruskal
B. Spanning tnee maksimal, algoritma Kruskal
C. Spanning tree minimal, algoritma Solin
D. Spanning tree maksimal, algoritma Solin

berhenti jika nrenghasilkan penyelesaian yang

C. algoritma
D, semi instruk,si

57. Urutan penyelesaian masalah yang benar adalah ;
A. Masalah - algoritma - model- program - eksekusi - hasil
B. Masalah - nnodet- semi algoritma - program -- ekselkusi- hasil
C. Marialah - rnodel .- algoritma - prograrn - eksekusi - hasil
D. Masalah - rnoclel - program - algoritma - eksekusi - hasil

513. Suatu fungs;i yanEl dibelrikan untuk waktu tempuh dan atau kebutuhan memori
dengan n irrput data disebut :
I Running time C. Time compk+xity
B. Cornpilen D. Time compiler 

-

59. Dasar <lari teknik bac;kltriackfng adalah :

52.

53.

54.

56. Suatu prosedur yang hanya akan
diharapkarr,clisebut :
A. instruksi
B. senni algoritma

A. Sorting
B. Buhrbleriorrt

A. DH Lehrrer
B. RJrr/tlalker

C. MerE;esor1:
D. $earching

C. Golomh
D. Eaumerl:

60. Teknik backtracking p,ertama kalidiperkenalkan oleh :
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61. Berikut merupakan kriteria algoritma yang baik, kecuali :
A, Jumlah langkahnya tak hingga 0. ada output
B. efisien D. terstruktur

62. Diberikan algoritmer sebagai berikut

begin
rerad (n)
temP:= 1
for i := l tonolo

temp := temp * i
write (temp)

end

Jika dlbelrikan input3, maka outputnya a,Calah :
A.3 Q.24
B.9 0.6

63. Dalam algoritma Bercktraaking semua krermungkinan soill"tsi dari persoalan cllsebut :
A. que,ue C ruang solusi
B. star;l.i D. fungsi pembatas

64. Suatu proses yang dapat melmanggildirinya sendiri disebut :
A. Teknik kompilasi C. Teknik rekursif
B. Teknik lteratif D. Teknik terstruktur

65, Pada rnrenara hanrti jika terdapat 5 piringan rnaket pemindahan piringan yang
mungkin dilakukan adalah :
A. 15 kal i  C. 16 kal i
B. 31 kerli D. 32 kali

66 Solusi lrerng diperoleh dengan cara Deptir First Search (DFS) berupa tupelyang :
A. sembarang C. terurut
B. berbedat D. sama

67. Jika diketahui suatu himpunan yaitr,r (5, 7, 9, 1C|, 13, 15), maka dengan
menggunakan algoritma SumOfSubsetri untuk jumlah seluruh slsrnsnn'/a = 25
akan dipr:roleh tupel :
A,  (1,0,0,1,1,0) c (1,1,0,0,1,0)
B. (1,  0,  0,  1,  0,  0)  D (0,  0,  0,  1,  1,  0)

68. Tahapan dalam algoritma Divide and C)onquer yang membagi masalah rnenjadi
beberapa sub masalah yang memiliki kemiripan dengan masalah semula namun
berukuran lebih kecll adalah tahap :
A. Conquer C. ldentif ikasi
B. Combine flt. Divide

69. Tahapan darlam algoritma Divide and Corrquer yang memecahkan (menyelesaikan)
masing-nrasing sub masalaLh sehingga nrembentuk solusi masalah semulet adalah
tahap:
A. Conquer C, ldentif ikasi
B. Conrbine D. Divide
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70. Efisiensi suatu algoritma dilifrat dari :
A. Running time diln kebutuhan storage
B. Dapat rnenghasilkan output
C. Vallditasnya
D. Banyak langkal"rnya berhingga

71. Berikut nnerupakan keadaan dari komplerksitas algoritrna, kecuali :
A. Best case C. Worst case
B. Ave,riage case D. Time case

72. Jika dikte,tahui komprleksitas algoritma Fr adalah O(n) rdi*n kompleksitas algoritma B
adalah(n log n), maka :
A. Algr:ritma A lebih larnbart daripada al$oritma B
B. Algoritnra A tebih buruk claripada algortima B
C. Algoritnra A lebih cepat daripada alElortima B
D. Algoftma A lebih baik daripada algorlitma B

73., Suatu l<eaclaan yang nlerupakan nilai maksimal darri kompleksitas waktu suatu
algoritma dlsebut :
A. Best case C. Worst sase
B. Average case D. Time case

74. Jika diketahui T(n) = 5p2+!p+1 merupat<an fungsi waktu tempuh dengan n input
data,  maka: _
A. T(n) ,= O(1) C T(n) = O(nl)
B. T(nr) = 611n; D T(n) = O(n')

75. Diketahui suatu algoritma sebagai berikutt :

Set A[i, j], B[i, j ], C[i, j]
Untuk i € 1 sampai n kerjakan

Untuk j €1 sampai n kerjakan
Cli, j l  eAli, j l  + Bli, j l

Akhir i
Akhir j

Algoritnrer dl atas merupakan algoritma untuk :
A. Melakuklan penjumlahan matriks
B. Mencari elemen terbesar dari suatu airray
C. Melakukan pekalian matriks
D. Mengurutkan elernen dalam suatu array

76. Algoritnrer pada soal diatas mempunyai liompleksitas lvaktu sebesar :
A. o(n") c. o(n')
B. o(1) D. o(n)

77. Diketahui sebuah algoritnrra sebagai beriliut :

'function fak(n : integ'er) : integer
, i fn:=0
then fak:= 1

else fak := n * fak(n-l,1
end function
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Jika algoritma di atas berinput n=7, maka pemanggilan ulang function fak adalah :
A. 42 kali C. 6 kali
B. 36 kali D, 7 kali

78. Jika diketahui T(n) = 100 merupakan fungsi waktu tempuh dengan n input data,
maka:
A. r(n) = o(ni) C. T(n) = o(1)
B. T(n) = O(n') D. T(n) = O(n)

79. Jika diketahui T(n) = 1000 merupakan fungsi waktu tempuh dengan n input data,
maka:
A. r(n) = o{nl) C. T(n) = o(1)
B. T(n) = Oin') D. T(n) = O(n)

80. Masalah yang dapat diselesaikan dengan menggunakan algoritma Greedy harus
memenuhidua kriteria, yaitu :
A. Fungsi pembatas dan fungsifeasible
B. Fungsifeasible dan fungsi pembatas
C. Fungsitujuan dan fungsifesible
D. Fungsi utama dan fungsi pembatas
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