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IF184302 Aljabar Linier 

UTS (Ujian Tengah Semester) 
 
Tanggal Mulai: 18 Oktober 2018 
Pengumpulan Terakhir:  1 November 2018 jam 15:30 WIB. Penalti: 0.15% nilai per menit 

keterlambatan. 
Sifat Ujian:  Terbuka 
Dikirimkan ke alamat email: MM Irfan Subakti <yifana@gmail.com> 
Jenis dan format file:   Laporan dari penyelesaian program & hasilnya dalam format 

PDF, serta program jadi dan source code-nya dalam format ZIP 
Format nama file:  IF184302_ALIN_UTS_NRP_Nama.ZIP 
 
Soal 
Kerjakan soal di bawah ini sebaik-baiknya. 
 
Sumber 

• Fle presentasi pada pertemuan ke-7: Persamaan Parametrik, Jarak antara Titik dan Bidang, 
Transformasi Linier (PPT oleh Bilqis Amaliah, Dep. Informatika, ITS, Indonesia) mengenai 
rotasi (halaman 43-47), yang filenya dapat diunduh di subakti.com > Akademik > IF184302 
Aljabar Linier > Pertemuan ke-7 

• Anton, Howard and Rorres, Chris (2014) Elementary Linear Algebra: Applications Version, 
11th Edition. New Jersey, USA: John Wiley & Sons, Inc., halaman 263. 

 
Yang Harus Dikerjakan 
Implementasikan sebuah program komputer dengan bahasa pemrograman yang anda kuasai 
(misal: Java) yang menampilkan animasi pitch (rotasi di sumbu x), roll (rotasi di sumbu y) dan 
yaw (rotasi di sumbu z) di layar komputer. 

• Benda/obyek yang dianimasikan adalah minimal sebuah balok sederhana 3D (atau 
bentukan lain yang lebih rumit – sesuaikan dengan kemampuan anda) di ruang 2D 
(monitor) 

• Pergerakan animasi benda/obyek di atas, ditentukan oleh penekanan tombol-tombol di 
keyboard seperti di bawah ini.  

o Anak panah ke kanan → obyek melakukan roll ke kanan (bergerak searah jarum 
jam pada sumbu y) 

o Anak panah ke kiri  obyek melakukan roll ke kiri (bergerak berlawanan arah 
jarum jam pada sumbu y) 

o Anak panah ke atas  obyek melakukan pitch ke depan (bergerak searah jarum 
jam pada sumbu x) 

o Anak panah ke bawah ↓ obyek melakukan pitch ke belakang (bergerak 
berlawanan arah jarum jam pada sumbu x) 

o Shift+anak panah ke kanan Shift+→ obyek melakukan yaw ke kanan (bergerak 
searah jarum jam pada sumbu z) 

o Shift+anak panah ke kiri Shift+ obyek melakukan yaw ke kiri (bergerak 
berlawanan arah jarum jam pada sumbu z) 

• Buatlah program sehingga dengan menekan tombol-tombol di atas (dan mungkin juga 
tombol-tombol bantu lain bila diperlukan), pengguna bisa melihat animasi pergerakan 
obyek/benda 3D di ruang 2D (layar monitor computer) untuk pitch, roll maupun yaw. 
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Untuk mengatasi penjiplakan/pencontekan/kecurangan, maka setiap mahasiswa wajib 
bersumpah dan memberi pernyataan, serta menyertakan sumpah dan pernyataan yang 
kemudian ditandatangani (lalu di-scan/foto) di atas nama lengkap, seperti di bawah ini di 
bagian awal laporan, yaitu di halaman kedua, setelah halaman pertama/judul. Bila tidak 
menyertakan sumpah dan pernyataan seperti di bawah ini, maka nilai UTS yang akan 
diperoleh adalah 0 (nol). 
 
 
 
 
“Demi Allah (Tuhan) Yang Maha Esa, maka dengan ini, saya bersumpah dan menyatakan 
dengan sebenar-benarnya bahwa saya mengerjakan jawaban soal Ujian Tengah Semester 
(UTS) ini secara sendiri dan mandiri, tidak melakukan kecurangan dalam bentuk apa pun, tidak 
menyalin/menjiplak/melakukan plagiat pekerjaan/karya orang lain, serta tidak menerima 
bantuan pengerjaan dalam bentuk apa pun dari orang lain. Saya bersedia menerima semua 
konsekuensi dalam bentuk apa pun, apabila saya ternyata terbukti melakukan kecurangan 
dan/atau penyalinan/penjiplakan/plagiat pekerjaan/karya orang lain.” 
 
[Tempat, misal: Surabaya], [tanggal, misal: 1 November 2018] 
 
           <Tandatangan> 
 
[Nama lengkap mahasiswa, misal: Mukidi Mukiyo] 
[NRP mahasiswa, misal: 05111340000xxx] 
 
 
 
 
Kemudian, tuliskan dan laporkan juga hal-hal di bawah ini. 

• Algoritma dan penjelasan tiap metode rotasi 

• Implementasi dalam program: pseudo code & potongan program serta penjelasannya 

• Output/hasil program dan penjelasannya 

• Analisis algoritma, program dan hasil program untuk tiap-tiap metode rotasi 

• Lampirkan source code 
Tuliskan dengan perangkat lunak pengolah kata dalam bentuk laporan yang baik dan 
profesional. 

• Simpan dalam format PDF, dengan format nama file IF184302_ALIN_UTS_NRP_Nama.PDF 
 
Langkah lebih lanjut untuk source code dan executable file (.exe) dari program yang telah anda 
buat. 

• Rename ekstensi dari executable file yang dihasilkan program anda dari .exe menjadi .txt 

• Compress (ZIP) executable file yang telah bereksensi .txt tadi dan source code serta file 
IF184302_ALIN_UTS_NRP_Nama.PDF anda di atas ke dalam satu file .ZIP, beri nama 
IF184302_ALIN_UTS_NRP_Nama.ZIP  

 
Langkah terakhir: 

• Kirimkan file .ZIP anda (IF184302_ALIN_UTS_NRP_Nama.ZIP) ke email: MM Irfan Subakti 
<yifana@gmail.com> sebelum tanggal 1 November 2018, jam 15:30 WIB 

• Semoga sukses! 😊  


