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IF184982 Pengantar Logika dan Pemrograman 

UAS (Ujian Akhir Semester) 
 
Tanggal Mulai: 30 November 2018 
Pengumpulan Terakhir:  7 Desember 2018 jam 23:59 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:  File .java yang sudah di-compress dalam 1 file .ZIP 
Format nama file:  IF184982_PLP_UAS_NRP_Nama.ZIP 
 
 
Berdasarkan Pohon.java, PohonAksi.java, PohonAVL.java, UAS1.java, UAS1Test.java, 
UAS2.java, UAS2Test.java, berikut contoh soal-soal dan hasilnya yang telah dibahas di perkuliahan, 
kerjakan soal di bawah ini sebaik-baiknya. 
 
1. Buatlah fungsi dengan nama hapus() yang menerima input/masukan Pohon p dan int n, yang di 

dalamnya memiliki fungsi/method rekursif (fungsi yang di dalamnya memanggil dirinya sendiri) yang 
menghapus nilai n dari suatu pohon p, jika n ada. Bila n tidak ada maka kembalikan pohon baru.  

 
Nama fungsi:  public static Pohon hapus (Pohon p, int n) 
Pseudo-code:  
 
public static Pohon hapus (Pohon p, int n) 

 Jika p adalah kosong maka 

  kembalikan: p 

 Yang lain 

  Buat variabel, misal a <-- nilai dari p 

  Buat variabel, misal Ki <-- kiri dari p 

  Buat variabel, misal Ka <-- kanan dari p 

  Jika n lebih besar dari a 

   Buat variabel, misal baruKa <-- hapus(Ka, n) 

   Kembalikan: buat Pohon baru dengan parameter: nilai dari p, Ki, baruKa 

  Jika n lebih kecil dari a 

   Buat variabel, misal baruKi <-- hapus(Ki, n) 

   Kembalikan: buat Pohon baru dengan parameter: nilai dari p, baruKi, Ka 

  Yang lain 

   Jika Ki adalah kosong 

    Kembalikan: Ka 

   Yang lain jika Ka adalah kosong 

    Kembalikan: Ki 

   // Kedua cabang tidak kosong 

   // Maka salah satu cabang akan kehilangan satu node 

   // Misal di cabang kiri -> maks dari cabang kiri 

   // Atau misal di cabang kanan -> min dari cabang kanan 

   Yang lain 

    Buat variabel, misal, sebelum <-- maks(Ki) 

    Kembalikan: buat Pohon baru dengan parameter: sebelum, hapus(Ki, sebelum), Ka 

 
 
2. Buatlah fungsi rekursif dengan nama adalahTinggiSeimbang()yang menerima input/masukan 

PohonAVL p, yang dapat mengecek apakah p memiliki tinggi yang seimbang (kondisi pohon AVL). 
Sebelumnya, didefinisikan fungsi tinggi(), yang mengembalikan nilai tinggi dari PohonAVL p, seperti 
berikut ini.  

 
 public static int tinggi (PohonAVL p) { 

  return p.tinggi(); 

 } 

 
Nama fungsi:  public static Boolean adalahTinggiSeimbang (PohonAVL p) 

Pseudo-code:  
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 public static boolean adalahTinggiSeimbang (PohonAVL p) 

  Jika p adalah kosong 

   Kembalikan: benar 

  Yang lain 

   Buat variabel, kiriT <-- tinggi(kiri dari p) 

   Buat variabel, kananT <-- tinggi(kanan dari p) 

   Jika Math.abs(kiriT - kananT) kurang dari atau sama dengan 1 

    Kembalikan: adalahTinggiSeimbang(kiri dari p) DAN 

         adalahTinggiSeimbang(kanan dari p) 

   Yang lain 

    Kembalikan: salah 

 
3. Buatlah fungsi rekursif dengan nama sisipkanTinggiSeimbang()yang menerima input/masukan int 

n dan PohonAVL p, yang dapat menyisipkan n pada p dengan tetap menjaga kondisi AVL.  
 
Nama fungsi:  public static PohonAVL sisipkanTinggiSeimbang (int n, PohonAVL p) 
Pseudo-code:  
 

public static PohonAVL sisipkanTinggiSeimbang (int n, PohonAVL p) 

 Jika p adalah kosong 

  Kembalikan: buat PohonAVL baru dengan parameter: n, PohonAVL baru kosong, PohonAVL baru kosong 

 Yang lain jika n kurang dari atau sama dengan nilai dari p 

  Buat variabel, misal: hasil <-- seimbangkanKembaliKiri dengan 

parameter: Buat pohonAVL baru dengan parameter: nilai dari p, 

sisipkanTinggiSeimbang(n, kiri dari p), kanan dari p) 

  // assert adalahBST(hasil) && adalahTinggiSeimbang(hasil); 

  Kembalikan: hasil 

 Yang lain 

  Buat variabel, misal: hasil <-- seimbangkanKembaliKanan dengan 

parameter: Buat pohonAVL baru dengan parameter: nilai dari p, 

kiri dari p, sisipkanTinggiSeimbang(n, kanan dari p) 

  // assert adalahBST(hasil) && adalahTinggiSeimbang(hasil); 

  Kembalikan: hasil 

 

 

 

private static PohonAVL seimbangkanKembaliKiri (PohonAVL p) 

 Jika tinggi(kiri dari p) kurang dari atau sama dengan (tinggi(kanan dari p) + 1) 

  Kembalikan: p 

 Yang lain 

  Buat variabel, misal: Ki <-- kiri dari p 

  Buat variabel, misal: Ka <-- kanan dari p 

  Buat variabel, misal: KiKi <-- kiri dari Ki 

  Buat variabel, misal: KiKa <-- kanan dari Ki 

  Jika tinggi(KiKi) lebih dari tinggi(Ka) 

   // Rotasi KiKi - rotasi tunggal 

   Kembalikan: Buat pohonAVL baru dengan parameter: nilai dari 

Ki, KiKi, buat pohonAVL baru dg parameter: nilai p, KiKa, Ka 

  Yang lain 

   // assert tinggi(KiKa > tinggi(Ka) 

   // Rotasi KiKa - ganda 

   Kembalikan: Buat pohonAVL baru dg parameter: nilai dari KiKa, 

    // Kiri 

    (Buat pohonAVL baru dg parameter: nilai dari Ki, kiri dari Ki, kiri dari KiKa), 

    // Kanan 

    (Buat pohonAVL baru dg parameter: nilai dari p, kanan dari KiKa, kanan dari p) 

 

 

 

private static PohonAVL seimbangkanKembaliKanan (PohonAVL p) 

 Jika tinggi(kanan dari p) kurang dari atau sama dengan (tinggi(kiri dari p) + 1) 

  Kembalikan: p 

 Yang lain 

  Buat variabel, misal: Ki <-- kiri dari p 

  Buat variabel, misal: Ka <-- kanan dari p 

  Buat variabel, misal: KaKi <-- kiri dari Ka 

  Buat variabel, misal: KaKa <-- kanan dari Ka 

  Jika tinggi(KaKa) lebih dari tinggi(Ki) 

   // Rotasi KaKa - rotasi tunggal 

   Kembalikan: Buat pohonAVL baru dengan parameter: nilai dari 

Ka, (buat pohonAVL baru dg parameter: nilai p, Ki, KaKi), KaKa  

  Yang lain 

   // assert tinggi(KaKi > tinggi(Ki) 

   // Rotasi KaKi - ganda 

   Kembalikan: Buat pohonAVL baru dg parameter: nilai dari KaKi, 

    // Kiri 

    (Buat pohonAVL baru dg parameter: nilai dari p, kiri dari p, kiri dari KaKi), 

    // Kanan 

    (Buat pohonAVL baru dg parameter: nilai dari Ka, kanan dari KaKi, kanan dari Ka) 
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4. Buatlah fungsi rekursif dengan nama hapusTinggiSeimbang()yang menerima input/masukan 

PohonAVL p dan int n, yang dapat menghapus n dari p dengan tetap menjaga kondisi AVL.  
 
 
Nama fungsi:  public static PohonAVL hapusTinggiSeimbang (PohonAVL p, int n) 
Pseudo-code:  
 
public static PohonAVL hapusTinggiSeimbang (PohonAVL p, int n) 

 Jika p adalah kosong 

  Kembalikan: p 

 Yang lain 

  Buat variabel, misal: a <-- nilai dari p 

  Buat variabel, misal: Ki <-- kiri dari p 

  Buat variabel, misal: Ka <-- kanan dari p 

    

  Jika n lebih dari a 

   Buat variabel, misal: baruKa <-- hapusTinggiSeimbang(Ka, n); 

   Kembalikan: seimbangkanKembaliKiri() dg parameter: buat pohonAVL 

baru dg parameter: nilai dari p, Ki, baruKa 

  Yang lain jika n kurang dari a 

   Buat variabel, misal: baruKi <-- hapusTinggiSeimbang(Ki, n); 

   Kembalikan: seimbangkanKembaliKanan() dg parameter: buat pohonAVL 

baru dg parameter: nilai dari p, baruKi, Ka     

 

  Yang lain 

   Jika Ki adalah kosong 

    Kembalikan: Ka 

   Yang lain jika Ka adalah kosong 

    Kembalikan: Ki 

   Yang lain 

    Buat variabel, misal: sebelum <-- maks(Ki) 

    Kembalikan: seimbangkanKembaliKanan() dg parameter: buat pohonAVL 

baru dg parameter: sebelum, 

      hapusTinggiSeimbang(Ki, sebelum),  Ka 

 
 
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, kemudian simpanlah dalam bentuk .PDF dengan nama file 
IF184982_PLP_UAS_NRP_Nama_Pernyataan.PDF. Bila tidak menyertakan sumpah dan pernyataan seperti di bawah 
ini, maka nilai UAS 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 Akhir Semester (UAS) 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: 7 Desember 2018] 
 
           <Tandatangan> 
 
[Nama lengkap mahasiswa, misal: Mukidi Mukiyo] 
[NRP mahasiswa, misal: 05111340000xxx] 
 
 
Kumpulkan file IF184982_PLP_UAS_NRP_Nama_Pernyataan.PDF dan semua file .java di atas dalam satu folder. 
Compress dalam 1 file .ZIP, beri nama file IF184982_PLP_UAS_NRP_Nama.ZIP. Kirimkan ke email: MM Irfan Subakti 

<yifana@gmail.com> sebelum tanggal 7 Desember 2018, jam 23:59. Semoga sukses! 😊 


