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IF184982 Pengantar Logika dan Pemrograman 

UTS (Ujian Tengah Semester) 
 
Tanggal Mulai: 19 Oktober 2018 
Pengumpulan Terakhir:  2 November 2018 jam 15:30 WIB. 
Sifat Ujian:  Terbuka 
Dikirimkan ke alamat email: MM Irfan Subakti <yifana@gmail.com> 
Jenis dan format file:  File .java yang sudah di-compress dalam 1 file .ZIP 
Format nama file:  IF184982_PLP_UTS_NRP_Nama.ZIP 
 
 
Dari file presentasi di pertemuan ke-7 yang dapat diunduh dari subakti.com > Akademik > 
2018/2019(1) – IF184982 Pengantar Logika dan Pemrograman > Pertemuan ke-7; kerjakan 
soal di bawah ini sebaik-baiknya. 
 
Soal-soal di bawah ini berdasarkan file/class ListKu.java dan ListKuFungsi.java yang dibahas di 
file presentasi pertemuan ke-7 di atas. 
 
1. Buatlah fungsi/function/method hapus() di bawah ini untuk mendapatkan salinan dari 

list aslinya dengan kondisi elemen e telah dihapus dari list. Jika elemen e tidak ditemukan 
dalam list, maka hasil penghapusan adalah sama dengan list aslinya. Tuliskan 
komen/keterangan kode program yang dapat dibangkitkan (generate) dengan Javadoc 
untuk (1) Keterangan fungsi, (2) parameter-parameter yang terlibat, yaitu @param e, 
@param a dan juga @return. 

 
Contoh hasil: 
a: [1, -3, 8, -6] → hapus(a, 8)  → a: [1, -3, -6] 

a: [1, -3, 8, -6] → hapus(a, -6)  → a: [1, -3, 8] 

a: [1, -3, 8, -6] → hapus(a, 9) → a: [1, -3, 8, -6] 

 
Petunjuk: 
Gunakan nama fungsi dengan format seperti di bawah ini. 
public static ListKu hapus(int e, ListKu a) { 

… 

} 

 
2. Buatlah fungsi/function/method terurut() yang mengecek apakah suatu list dalam 

keadaan terurut atau tidak. Tuliskan komen/keterangan kode program yang dapat 
dibangkitkan (generate) dengan Javadoc untuk (1) keterangan fungsi, (2) parameter 
yang terlibat, yaitu @param a dan juga @return. 

 

Contoh hasil: 
a: [-3,0,6,6,8,9,9,10] → terurut(a) → true 

a: [-3,0,6,13,8,9,10]  → terurut(a) → false 

 
Petunjuk: 
Gunakan nama fungsi dengan format seperti di bawah ini. 
public static boolean terurut(ListKu a) { 

… 

} 
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3. Buatlah fungsi/function/method gabung() yang dapat menggabungkan (merger) dua 

buah list, a dan b, di mana keduanya diasumsikan telah terurut dari kecil ke besar 
(increasing order). Gabungan list yang dihasilkan juga dalam keadaan terurut dari kecil ke 
besar (increasing order). Tuliskan komen/keterangan kode program yang dapat 
dibangkitkan (generate) dengan Javadoc untuk (1) Keterangan fungsi, (2) parameter-

parameter yang terlibat, yaitu @param a, @param b dan juga @return. 
 
Contoh hasil: 
a: [-3,0,6] 

b: [6,8,9,9,10] 

gabung(a, b) → [-3,0,6,6,8,9,9,10]     

 
Petunjuk: 
Gunakan nama fungsi dengan format seperti di bawah ini. 
public static ListKu gabung (ListKu a, ListKu b) { 

… 

} 

 
 

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 satu 
dokumen (misal .DOCX), kemudian simpanlah dalam bentuk .PDF dengan nama file 
IF184982_PLP_UTS_NRP_Nama_Pernyataan.PDF. 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: 31 Oktober 2018] 
 
           <Tandatangan> 
 
[Nama lengkap mahasiswa, misal: Mukidi Mukiyo] 
[NRP mahasiswa, misal: 05111340000xxx] 
 
 
 
 
Kumpulkan file IF184982_PLP_UTS_NRP_Nama_Pernyataan.PDF dan semua file .java di atas 
dalam satu folder. Compress dalam 1 file .ZIP, beri nama file 
IF184982_PLP_UTS_NRP_Nama.ZIP. Kirimkan ke email: MM Irfan Subakti <yifana@gmail.com> 

sebelum tanggal 2 November 2018, jam 15:30. Semoga sukses! 😊 
 


