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1. Algoritma adalah urutan langkah-langlratr penyelesaian masalah secara sisternatis.
Sebuah algoritna tidak saja harus benar, tetapi juga hanrs...
a. efisien
b. sederhana

c. murah
d. banyak

c. Worst case
d. Average case

Algoritna C
AlgorifinaD

2. Keistimewaan dari teknik rekursif adalah
a. cepat c.. memilikibanyakperulangan
b. dapat memanggil dirinya sendiri d. ringkas

3. Berikut merupakan keadaan dari kompleksitas waktu, kecuali
a.
b.

Best case
Lower case

Algortima A
AlgoritmaB

o(l)
O(logn)

4. Terdapat tiga algoritna yaitu A, B, C dan D. Kompleksitas waktu algoritnaa A : O(n!),
Kompleksitas waktu algoritna B : O(n), kompleksitas waktu algoriha C : O(2n),
kompleksitas waktu algoritna D : O(log n). Dari keempat algoritna tersebut manakah
algoritna yang memiliki kompleksitas waktu paling baik ?

5. Diketahui Tr(n) : O(n) dan Tz(n): O(n), maka nilai dari T1(n) + T2(n) adalah

c.
d.

a.
b.

a.
b.

c. o(n)
d. O(n:)
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6. Terdapat kumpulan koin sebesar 9, 8, 7, 5,2, I akan ditukar dengan uang yang jumlahnya -
20. Jika menggunakan algoritnna Greedy maka banyaknya koin yang harus ditukar dengan
jumlatr uang tersebut adalatr
a. 2 koin c. 4 koin
b. 3 koin d. 5 koin

7. Untuk menjawab soal no. 7-8 perhatikan algoritna berikut :

for i : I ton-.1
min: AI iJ
for j : i+I ton do

tfAtil < A[minJ then
min: A[iJ

endif
endfor
swap (A[iJ, A[mtn])

endfor

Kompleksitas waktu algoritmatersebut jika dinyatakan dalam big OH adalah
a. o(l) c. O(2n)
b. o(n) d. o(n1

8. Operasi dasar dari algoritma tersebut adatah
a. if A[i] <A[min] c. forj : i+l to n
b. for i : I to n-l d. min =A[ i]

9. Kelemalran algortima Greedy dibandingkan algoritna Brute Force adalah
a. Tidak selalu menghasilkan solusi orpimal
b. Memiliki kompleksitas waktu yang besar
c. Memerlukan pro$es perhitungan yang panjang
d. Tidak mangkus(efisien)

10. Breadth First Search merupakan teknik pncmian ruang solusi untuk algoritna. ..
a. Brute Force c. Divide and Conquer
b. Greedy d. Branch and Bound

11. Dasar dari teknik algorifina Backhacking adalah
a. iteratif c. searching
b. sorting d. rekursif

12. Teknik yang digunakan dalam algoritnna Divide and Conquer untuk mencari bilangan
maksimum dan minimum adalah teknik........
a, greedy c. iteratif
b. brute force d. rekursif
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13. Diketahui suatu graf sebagai berikut

A += 
3 

-B 

Dengan menggunakan algoritma Bnrte force jika perjalanan
dimulai dari simpul A dan kembali lagi ke simpul tersebut dengan

2 melewati setiap simpul tepat satu kali, maka banyaknya langkah
yang dapat ditempuh sampai ditemukan rute terpendek adalah
a. 6 kali
b. 5 kali

c. 4 kali
d. 3 kali

14. Diketahui sebuah algoritma sebagai berikut :

functionfak(n: integer) : integer
tf n :: 0 thenfak:: I

elsefak:: n*fak(n-I)
endfunction

Jika algoritna diatas berinput tr: 5, maka pemanggilan ulang function fak adalah

15. Algoritma pada no. 14 mempunyai kompleksitas^waktu sebesar...
a. O(n) c. O(n')

a. 5 kali
b. 25 kali

a. Divide
b. Merge

a. bivide
b. Merge

c. 4 kali
d. 16 kali

c. Conquer
d. Combine

c. Conquer
d. Combine

b. o(n-l) d. o(2n)

16. Terdapat 3 tahapan dalarn meftncang algoritnaa dengan metode Divide and Conquer.. Tahap
yang menggabrtngkan solusi masing-masihg sub masalah sehingga membentuk solusi
masdlah sernula adalatr

17. Tattapan dalam algoritrna Divide and Conquer yang memecahkan masing-masing sub
masal*r secara rekursif adalatr tatrap.......

18. Sdtah satu masalatr yang dapat diselesaikan dengan menggunakan algoritna Backtracking
adalah kasus N-Queen Problem. Jika N : 4 dan posisi Ql diletakkan pada kotak baris ke-l
kolom ke-I, maka posisi yang mungkin dibentuk untuk Q2 adalah pada kotak....
a. Baris ke-l kolom ke-2 c. Baris ke-2 kolom ke-3
b. Baris ke-2 kolom ke-l d. Baris ke-2 kolom ke-2

19. Strategi algoritma yang didasarkan pada pencarian ruang solusi adalah
a. Algortima Brute force c. Algorifrna Divide and Conquer
b. Algoritma Greedy d. Algortima Branch and Bound
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20. Banyaknya operasi perbandingan yang dilahrkan dalarn algoritna dibawah ini adalah
sebesar.. . .....

maks ( at
fork(2tondo

If a*> maks then
maks ( a1

endif
endfor

a. (n-1) kali c. (n+1) kali
b. n kali d. I kali

21. Berikut merupakan elemen-elemen dalarn algoritna Greedy, kecuali
a. Fungsipencarian(searching) c. Fungsiseleksi
b. Fungsi feasible d. Fungsi objektif

22. Algoritna adalah urutan langkatr-langkah penyelesaian masalah secara sistematis.
Sebuah algoriUna tidak saja harus benar, tetapi juga harus...
a. sederhana c. murah
b. panjang d. efisien

23. Efisiensi algorimra dinyatakan dengan meminimumkan kebutuhan...
a. uang dan waktu c. numg dan waktu
b. software d. hardware

24. Kebutuhan waktu dan ruang suatu algoritroa bergantung pada ukuran...
a. harddisk c. output
b. input d. processor

25. Sebuah masalah dapat mempunyai lebih dari satu algoritma penyelesaian.
Efisiensi algoriha juga berguna dalam...
a. penentuanbiaya c. penentuanoutput
b. pemilihanalgqritma d, pemilihan PC

26. Besaran yang dipakai untuk menerangkan model abstak pengukuran waktu dan ruang
disebut...
a. kompleksitas algoritna c. kompleksitas proses
b. kompleksitas mesin d. kompleksitas input

27. Kompleksitas yang diukur dari jumlah tahapan komputasi yang dibutuhkan untuk
mer{alankan algoritna sebagai fungsi dari ukuran rnasukan n, disebut...
a. kompleksitas waktu c. kompleksitas ruang
b. a dan c benar d. a dan c salatr
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28. Berikut merupakan waktu eksekusi dari beberapa algorifina.
Manakah waktu eksekusi yang paling cepat?
a. n2o c. 2n
b. n2ooo d. n2oo

29. Berikut adalah waktu eksekusi dari beberapa algoritnaa.
Manakah waktu eksekusi yang paling lambat?
a. n2o c.2n
b. n2ooo d. n'*

30. Kompleksitas algorituaterdiri dari ...
a. kompleksitas waktu c. a dan b benar
b. kompleksitas ruang d. a dan b salah

3l.Kompleksitas yang diukur dari memori yang digunakan oleh struktur data ymg terdapat
didalam algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan n, disebut...
a. kompleksitas waktu c. kompleksitas ruang
b. adancbenar d. adancsalah

32. Algoritma Divide and Conquer biasanya diterapkan pada masalah-masalah...
a. pencarian ruang solusi c. rekursif
b. iteratif d. sorting dan searching

33. Menara Hanoi adalah contoh klasik dari kasus yang diselesaikan dengan teknik....
a. sorting dan searching c. multiplicatif
b. itetatif d. rekursif

34. Pencdrian numg solusi pada algoritma Backtracking menggunakan metode....
a. Divide and Conquer c. Greedy
b Breadth First Search (BFS) d. Depth First Search (DFS)

35. Dalam algoritna Backhacking semrn kemungkinan solusi dari persoalan disebut
d. queue c. ruang solusi
b. stack d. fungsi pembatas

36. Pada persoalan Sum of Subset jika diketahui suatu himpunan yaitu {7, 8, 9, 13, l1}, maka
dengan menggunakan metode DFS untuk jumlatr seluruh elemennya 29 a}orn diperoleh
tupel....
a.  {1,0,  1,0,  l }  c.  {0,0,  1,  1,0}
b.  {1,0,  1,  1,0} d.  {1,0,  1,0,0}

37. Solusi yang diperoleh dengan menggunakan DFS Edalah berupa tupel yang........
a. sembarang c. tidak teratur
b. sama d. berbeda

UAS_ PfA_09 l0_Perancangan&Analisis Alg.



38.Dalam suatu graf, kunjungan
disebut
a. Depth First Search (DFS)
b. Breadth first Search (BFS)

39. Diketahui suatu pohon

a. Rr4b,c,d,e, f ,g,h
b. R,4 d, e, b, f, c, g, h

a. Binary Search
b. Mergesort

ke setiap simpul dengan menggunakan pencmian melebar

c. Mergesort
d. Binary Search

a. &a,d,orB,h,b, f ,c
d.  &a"d,g,h€,b, f ,c

c. Depth First Search (DFS)
d. Breadth First Search (BFS)

c. T(n): nz
d. T(n): Qt+ lyz

Dengan menggunakan pencarian se&ra Breadth First Semch (BFS), urutan penyelesaiannya
adalah

40. Dari soal no. 39, dengan menggunakan pencarian secara Depth First Search (DFS), urutan
penyelesaiannya adalah
a. &4b,c,d,e, f ,g,h c.  R,4d,e,g,h,b, f ,c
b.FL4d,€,b, f ,c,g,h d.  &a,d,g,h,e,b, f lc

41. Pencarian ruang solusi dengan menggunakan stack disebut juga dengan

42. Algoritma GREEDY-KNAPSACK secara langsung akan menghasilkan solusi yang optimal,
karena menggunakan satu diantara tiga kriteria Greedy. Kriteria yang dimaksud adalah
a, Memilih barang dengan berat terbesar
b. Memilih barang dengan profit terbesar
c. Memilih barang dengan profit terkecil
d. Memilih barang dengan perbandingan profit dan berafirya yang terbesar

43. Algoritna Sequential Search memiliki kompleksitas waktu terbaik sebesar...
a. T(n): I
b. T(n) : n
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44.Iil<adinyatakan dalam big OH makakompleksitas waktu untuk algortima Sequential Search
pada kasus terbaik adalah
a. O(1) c. O11zr
b. o(n) d. o(2n)

45. Diketatrui sebuqh algoritrra sebagai berikut
read(x);
x: :x+a[k] ;
writeln(x);

Big Oh dari algorifina diatas adalah...
a. O(1) c. O@2)
b. o(n) d. o(2n)

46. Untuk menfawab soal no. 4G48 perhatikan algorifina berikut
read(x);
i fxmod2:=0then
begrn

x::x* l ;
wnt-ln(x);

end
else
writeln(x);

Waktu eksekusi untuk melaksanakan perintah read(x) adalah sebanyak....
a. x kali c. (x mod 2) ltali
b. (x + 1) kati d. I kali

47. Operasi yang meNrdasari algoriha diatas adalah
a. x::x*l c. writeln(x)
b. if x mod 2:0 d. readln(x)

48. Big OH dari algoriuna diatas adatah...
a. O(n) c. O(n)
b. o(2n) d. o(l)

49. Untuk soal no. 49 - 50, perhatikan algoritmaberikut

i : :2;
whi le i<:ndo
begin

jumlah ::jumlah + a[i];
i : : i+1:

end;
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Operasi yang mendasari algoritna tersebut adalah
a. i:2 c. jumlatl :: jumlatr + a[i]
b.  whi le i<=n d.  i : : i+ l

50. Big OH dari algoritna diatas adalah...
a. o(n) c. o("1
b. O(n') d. O(n log n)

51. Pada algoritna Cireedy, salah satu fungsi yang akan memaksimalkan atau meminimalkan
nilai solusi, dan berhrjuan untuk memilih satu saja solusi terbaik dari masing-masing anggota
himpunan solusi adalah. .
a. Fungsi objektif c. Fungsi seleksi
b. Fungsikelayakan d. Fungsisubyektif

52. Himpunan yang berisi elemen-elemen yang memiliki peluang untuk membentuk solusi
disebut. .
a. Himpunan simpul c. Himpunan solusi
b. Himpunan basis d. Himpunan kandidat

53. Dalam Algoritrr -. Greedy secara umum, variabel FEASIBLE merupakan variabel bernilai .,.
a. String c. Boolean
b. Integer d. Char

54. Dalam metode Greedy, solusi optimal diperoleh dari...
a. Secara langsung
b. Secara tidak langsung
c. Secararandom
d. Melalui himpunan solusi yang mungkin

55. Yang termasuk macirm-macam jenis dari Sorting Algorithm adalah
a. buble sort,brute force, geedy
b. insertion sort, quick sort, notasi big-O
c. buble sort, insertion sort, selection sort
d. gtreedy, backhacking, bubble sort

56. Kompleksitas waktu untuk kasus rata-rata (average case), yaitu waktu ruta-ratayang
dibutuhkan untuk mengeksekusi algoritna sebagai fungsi dari n merupakan pengertian
dari...
a. T*"*(n) c. T.i,,(n)
b. T**(n) d. satah semua

UAS- FTA-09 l0-Perancangan&Analisis Alg. I



57. Pencarian string di dalam teks dalqm Algoritma Brute Force disebut juga dengan"..
a* Patch matching
b. Text (teks)
c. Shing matching atau pattern matching
d. Long sfiing

58. Algoritma Traversal untuk graf dibagi 2 macam yaitu ...
a. Pencarian menyamping dan pencarian meluas
b. Pencarian meluas dan pencarian melebar
c. Pencarian melebar dan pencarian mendalam
d. Pencarian meluas dan pencarian menyamping

59. Berikut ini. adalah masalah-masalah yang dapat diselesaikan oleh algoritma backhacking,
kecuali...
u The-8-Queen Problem c. Hamilton cycles
b. Graph Coloring d. Backdoor Solve

60. Algoritna yang biasa dipakai sebagai Anificial Intelegence pada games adalah ...
a. Bactracking c. Greedy
b. Divide&Conquer d. Brute Force
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