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Petunjuk Khusus : - Bacalah semua soal dengan cermat. 
 - Dahulukan mengerjakan soal yang Anda anggap mudah. 
 - Pergunakan lembar jawaban seefisien mungkin. 

 - Tidak diperkenankan menggunakan alat bantu hitung apapun. 

 
Soal UTS 
 
1. (a)  Tentukan banyaknya cara menutupi persegi panjang berukuran     dengan blok- 

       blok berukuran    ,    , dan     dimana setiap blok yang ukurannya sama  
       tidak dibedakan.  (15 poin) 
(b)  Tentukan banyak kata yang dapat dibentuk dari semua huruf pada kata  
       “PURAPURA” dimana kata tersebut tidak memuat huruf yang sama berdekatan. 
       (15 poin) 
 

2. (a)   Dengan menggunakan induksi matematika, buktikan bahwa untuk setiap bilangan  
        asli  , berlaku 

              
 (   )(    )

 
            (       ) 

(b)   Diberikan 5 titik                yang terletak di dalam sebuah persegi yang luasnya  
        1 satuan. Misalkan     menyatakan jarak titik    ke titik   . Buktikan bahwa  

        terdapat     yang nilainya kurang dari  
√ 

 
 .                   (15 poin) 

  

3. (a)  Misalkan   {* + * + * + *   + *   + *   + *   + *     + *     +}. 

       Definisikan suatu poset (   ).                                                                       (20 poin) 
i. Gambarkan diagram Hasse dari poset (   ). 

ii. Carilah elemen maksimal. 
iii. Carilah elemen minimal. 
iv. Apakah terdapat elemen terbesar?, Jika ya, tentukan elemen tersebut. 
v. Apakah terdapat elemen terbesar?, Jika ya, tentukan elemen tersebut. 

vi. Carilah semua batas atas dari {* + * +}  

vii. Carilah batas atas terkecil dari {* + * +}, jika ada. 

viii. Carilah semua batas bawah dari {*     + *     +}  

ix. Carilah batas bawah dari {*     + *     +}, jika ada. 

(b)  Carilah sebuah fungsi boole  (     ) yang bernilai 1 ketika memenuhi semua  
       kondisi berikut                                                                       (10 poin) 

 ketiga lateral bernilai sama (     ), 

 tepat dua lateral bernilai 1, 

       dan      

     dan      . 
(c)  Buatlah K-map untuk meminimasi fungsi boole  (     ) yang telah ditemukan  
       pada bagian (3a).                                                                          (10 poin) 
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