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KUIS PENGANTAR INTELEGENSI BUATAN TA 2016/2017 

Sumber : SOAL UTS PENGANTAR INTELEGENSI BUATAN 2015/2016 

A. (30 poin)  Pilihlah jawaban yang benar dengan menuliskan abjad/alfabet pilihan. 

1. Sebuah mesin dikatakan cerdas (kecerdasan buatan) kalau memiliki 2 hal berikut, yaitu : 

A.  bekal pengetahuan dan kumpulan data (database) 

B.  bekal pengetahuan dan kemampuan menalar 

C. bekal pengetahuan dan software terbaru 

D. database dan software terbaru 

E.  software terbaru dan  kemampuan menalar 

2. Pernyataan yang salah terkait perbedaan kecerdasan buatan dan kecerdasan alami adalah : 

 Kecerdasan Buatan Kecerdasan Alami 

A Bersifat permanen Sering mengalami perubahan 

B Dapat didokumentasikan Kreatif dan inovatif 

C Pemikiran dapat digunakan secara luas Kemampuan berpikir terbatas 

D Kemampuan berpikir terbatas Pemikiran dapat digunakan secara luas 

E Harus bekerja dengan input-input simbolik Menggunakan pengalaman secara langsung 

3. Agen taksi otomatis dapat menerima penumpang dan mengantarkannya ke tujuan. Berikut ini 

pernyataan yang benar terkait jenis environment dari agen taksi otomatis adalah : 

A. Static    C. Fully Observable  E.Deterministic 

B. Partially Observable   D. Discrete  

4. Pencarian jalur dari A menuju E bisa menggunakan metode BFS dan DFS, yaitu : 

 
 

5. Berikut ini yang termasuk dalam cara merepresentasikan pengetahuan, kecuali…. 

A. Jaringan semantik   C. List  E. Entity Relational Database 

B. Frame   D. Logika 

6. Hasil survey dari 100 orang laki-laki menunjukkan ada 80 orang perokok aktif. Hasil survey juga 

mendapatkan bahwa dari 100 orang tersebut, 75 orang menderita gangguan paru-paru. 

Diketahui dari dokter bahwa peluang menderita gangguan paru-paru karena merokok adalah 

0,9. Maka berapa peluang seorang itu perokok aktif dan menderita gangguan paru-paru ? 

A. 0,75 B. 0,6  C. 0,72  D. 0,675 E. 0,9 

7.  Algoritma pencarian heuristik yang tidak mengijinkan untuk melihat satupun langkah 

sebelumnya yang telah dilakukan atau tidak mengulangi langkah yang dilalui adalah : 

A. Generate and Test  C. Greedy Best First Search E.  A* Search 

C.  Hill Climbing  D. Simulated Annealing 

8. Cara merepresentasikan pengetahuan dengan menggambarkan urutan kejadian disebut  

A. Tree B. Representasi Logika   C. Frame D. Naskah (Script)  E.List  

A. BFS : A-B-C-D-E  D. BFS : A-B-D-E 

DFS : A-B-E        DFS : A-B-C-D-E 

B. BFS : A-B-E   E. BFS : A-B-C-G-F-E 

DFS : A-B-C-D-E      DFS :A-B-D-E 

C. BFS : A-B-C-D-E 

DFS : A-B-D-E 
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9. Ketika merancang agen cerdas, harus mendefinisikan lingkungan masalah yaitu yang dikenal 

sebagai PEAS. Bagian yang menjelaskan terkait apa saja yang bisa dilakukan agen disebut ….. 

A. Performance Measure B.  Environment  C. Actuators D. Sensors E.Robot 

10. Agen cerdas yang melakukan perhitungan terhadap kinerja/kualitas tindakan yang diambil untuk 

mencapai tujuan termasuk dalam jenis agen cerdas ..... 

A. Simple reflex agents  B. Model-based reflex agents C. Goal-based agents 

D. Utility-based agents  E. Learning agents  

 

B. Essay (70)  Jawablah pertanyaan berikut dengan jawaban yang jelas.  

1. (poin 40) 

 
2. (poin 20) Sebuah perusahaan besar memiliki 2 hotel untuk melayani pelanggan yang ingin 

menginap. Dari evaluasi tahun sebelumnya diketahui bahwa ada 60 % pelanggannya menginap 

di hotel A, ada 40 %  menginap di hotel B. Bila ada 3% kamar mandi di Hotel A yang tidak 

tersedia fasilitas air hangat, 9% di Hotel B. Maka berapa peluang bahwa : 

a) Seorang pelanggan mendapatkan kamar yang kamar mandinya tersedia fasilitas air hangat ? 

b) Bila diketahui bahwa pelanggan tersebut meminta kamar yang tidak perlu tersedia fasilitas 

air hangat, maka berapakah probabilitas pelanggan tersebut diberikan kamar di hotel B? 

3. (poin 5) Pengetahuan adalah fakta atau kondisi atau keadaan yang didapatkan karena suatu 

pengalaman. Selama mengikuti perkuliahan mata kuliah Pengantar Intelegensi Buatan 

(Pertemuan 1-7), sebutkan minimal 3 pengetahuan yang Anda sudah dapatkan dan jelaskan. 

4. (poin 5) Buatlah decision tree (pohon keputusan) untuk merepresentasikan pengetahuan Anda 

agar dapat memberikan rekomendasi dalam pembelian Laptop, yang terdiri dari variabel : harga, 

spesifikasi, warna, merk, dan ukuran. Hasil tree yang Anda buat minimal mendapatkan satu 

rule/aturan rekomendasi pembelian Laptop.  

 

- Selamat Mengerjakan, Semoga Sukses- 

Nilai Straight Line Distance  

ke M adalah sebagai berikut:  

A = 366 B = 374 C= 380  

D= 329 E= 244 F= 241  

G=242 H=160 I=193  

J=253 K=176 L=100 M=0  

Telusurilah dari graf di samping, dengan 

menggunakan algoritma berikut : 

a) BFS (Breadth First Search) 

b) DFS (Depth First Search) 

c) Greedy Best First Search 

d) A*Search 

Awal :  node A  

Tujuan : node M  
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PETUNJUK TEKNIS 

 

a. Kuis ini bersifat individu, diharapkan masing-masing mahasiswa dapat mengerjakan kuis 

ini dengan baik. Apabila ditemukan kasus plagiat/copy paste 100% maka nilai akan 

dibagi rata dengan jumlah tugas yang sama (Misalnya nilai 100/5 = 20 dibagi 5 orang) 

b. Kerjakan soal-soal kuis dengan menuliskan keterangan di lembar pengerjaan Anda:  

NPM-Nama Lengkap-Kelas.  Kekurangan menuliskan 2 hal informasi ini penaliti 

pengurangan poin 5.  Anda dapat mengerjakan di kertas jenis apapun, boleh di kertas 

folio bergaris,A4, atau yang lain (mohon dipastikan bisa terbaca).  

c. Tulis ulang pernyataan academic code of conduct di bawah ini pada bagian awal 

jawaban kuis Anda.  

Saya menyatakan bahwa kuis ini saya kerjakan dengan usaha sendiri. Saya tidak 

menyalin jawaban dari sumber manapun. Saya bertanggung jawab menjaga agar 

jawaban kuis saya tidak disalin oleh mahasiswa lainnya. 

 

(Nama & Tanda Tangan) 

d. Tenggat waktu (deadline) adalah : JADWAL UTS MASING-MASING KELAS. Anda 

kumpulkan hasil pekerjaan Anda saat jadwal UTS di kelas (quiz  = tiket masuk presensi 

UTS). Terkait UTS akan dijelaskan lebih detail saat pertemuan ke-7 di kelas. 

e. Keterlambatan pengumpulan hasil pekerjaan akan dikenakan sanksi nilai dikurangi 10 

poin/hari. 

 


