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A. PROFIL MATA KULIAH 

IDENTITAS MATA KULIAH 

Nama Mata Kuliah : Analisis dan Perancangan Algoritma 

Kode Mata Kuliah : IKG2F4 

SKS  : 4 

Jenis : MK Wajib 

Jam pelaksanaan  : Tatap muka di kelas  4 jam per minggu 

  Tutorial / responsi     2jam per minggu 

Semester / Tingkat : 4 (empat)/ 2 (dua) 

Pre-requisite : Pemrograman Terstruktur 1, Pemrograman Terstruktur 2, 

Matematika Diskrit. 

Co-requisite :  

Bidang Kajian :  

 

DESKRIPSI SINGKAT MATA KULIAH 
Mata kuliah ini berisi kegiatan analisis algoritma darisisi efisiensi waktu suatu algoritma dan 

mempelajari strategi-strategi untuk memecahkan masalah. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

1. T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, and Clifford Stein. Introduction to Algorithm, 2nd 

edition. MIT Press or McGraw-Hill. 

2. Anany Levitin. Introduction to the design and analysis of algorithm. Addison Wesley. 

3. Richard Neapolitan, Kumarss Naimipour. Foundations of algorithms. D.C. Health and Company. 

4. Rinaldi Munir. Strategi Algoritmik. Diktat ITB 
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B. RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 

Pertemuan 

ke- 

Kemampuan Akhir yang 

Diharapkan 
Bahan Kajian (Materi Ajar) 

Bentuk/ 

Metode/ 

Strategi 

Pembelajaran 

Kriteria Penilaian (Indikator) 
Bobot 

Nilai 

1, 2 Mahasiswa dapat menjelaskan 

apa itu efisiensi algoritma dan 

pentingnya analisis algoritma 

 Pengantar tentang Analisis dan 

Perancangan Algoritma 

 Penyelesaian masalah secara 

algoritmik 

 Permasalahan-permasalahan 

dalam bidang komputasi 

 Efisiensi algoritma.  

Ceramah, 

Diskusi 

 Mampu menjelaskan 

tahapan pemecahan 

masalah yang melibatkan 

analisis algoritma.  

 Mampu menjelaskan 

kriteria dari permasalahan-

permasalahan dalam bidang 

komputasi 

 Dapat menjelasakan 

pentingnya analisis 

terhadap efisiensi algoritma. 

 

3, 4 Mahasiswa mampu menentukan 

kompleksitas waktu algoritma 

non rekursif 

 Kompleksitas waktu algoritma 

non-rekursif: 

 Kompleksitas waktu 

algoritma. 

 Operasi dasar 

 Worst-case, best-case dari 

sebuah algoritma 

 Kompleksitas waktu untuk 

berbagai jenis looping. 

Ceramah, 

Diskusi, 

latihan soal 

 Ketepatan mengerjakan 

soal-soal tentang 

kompleksitas algoritma non-

rekursif. 

 Ketepatan dalam 

mengidikasikan best-case, 

worst case dari suatu 

algoritma 

 Ketepatan dalam 

mengerjakan soal-soal 

kompleksitas algoritma 
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Pertemuan 

ke- 

Kemampuan Akhir yang 

Diharapkan 
Bahan Kajian (Materi Ajar) 

Bentuk/ 

Metode/ 

Strategi 

Pembelajaran 

Kriteria Penilaian (Indikator) 
Bobot 

Nilai 

untuk berbagai jenis looping 

5, 6 Mahasiswa mampu menentukan 

kompleksitas waktu asimptottik 

dari sebuah algoritma 

 Kompleksitas waktu asimptotik: 

 O-notation. 

 -notation. 

 -notation. 

 Kelas Efisiensi 

Ceramah, 

Diskusi, 

latihan soal 

 Ketepatan dalam 

mementukan kompleksitas 

waktu asimptotik algoritma 

non-rekursif. 

 Ketepatandalam 

menentukan kompleksitas 

waktu asimptotik dari 

kompleksitas waktu 

 Ketepatan dalam identifikasi 

kelas efisiensi sebuah 

algoritma 

 

7-12 Mahasiswa mampu menghitung 

kompleksitas waktu asimptotik 

dari algoritma rekursif  

 Kompleksitas algoritma untuk 

algoritma rekursif: 

 Dengancara substitusi 

(deret). 

 Dengan Persamaan 

karakteristik : persamaan 

Linier Homogen dan non 

homogen 

Ceramah, 

Diskusi, 

latihan soal 

 Ketepatan dalam 

menentukan kompleksitas 

waktu asimptotik dari 

algoritma rekursif dengan 

cara substitusi 

 Ketepatan dalam 

menentukan kompleksitas 

waktu asimptotik dari 

algoritma rekursif dengan 

persamaan karakteristik 

 

 

13, 14 Mahasiswa mampu  Strategi brute force: Ceramah,  Ketepatan dalam  
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Pertemuan 

ke- 

Kemampuan Akhir yang 

Diharapkan 
Bahan Kajian (Materi Ajar) 

Bentuk/ 

Metode/ 

Strategi 

Pembelajaran 

Kriteria Penilaian (Indikator) 
Bobot 

Nilai 

menyelesaikan masalah dengan 

strategi brute force 

 Pengertian strategi brute 

force 

 Contoh-contoh algoritma 

dengan strategi brute force 

 Exhaustive search: TSP, 

knapsack problem 

 Penyelesaian string matching 

dengan brute 4force 

Diskusi, 

latihan soal 

menjelaskan pengertian 

tentang strategy brute 

force, kelebihan dan 

kekurangannya 

 Ketepatan dalam 

menyelesaikan 

permasalahan dengan 

strategi brute force beserta 

kompleksitasnya 

 Ketepatan dalam 

menjelaskan cara kerja 

algoritma exhautive search 

dalam menyelesaikan 

masalah TSP dan Knapsack 

 Ketepatan dalam 

menyelesaikan 

permasalahan dengan 

algoritma exhautive search 

 Ketepatan dalam 

menentukan kompleksitas 

waktu, best case dan worst 

case untuk algoritma 

dengan strategi brute force 

dalam meyelesaiakn 
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Pertemuan 

ke- 

Kemampuan Akhir yang 

Diharapkan 
Bahan Kajian (Materi Ajar) 

Bentuk/ 

Metode/ 

Strategi 

Pembelajaran 

Kriteria Penilaian (Indikator) 
Bobot 

Nilai 

permasalahan string 

matching 

Ujian Tengah Semester 

15, 16 Mahasiswa mampu 

menyelesaikan masalah dengan 

strategi divide and conquer 

 Strategi divide and conquer: 

 Pengertian Strategi Divide 

and Conquer 

 Merge sort. 

 Quick sort 

 Pencarian nilai Max dan Min 

dengan strategi divide and 

conquer 

Ceramah, 

Diskusi, 

latihan soal 

 Ketepatan dalam 

menjelaskan pengertian 

strategi divide and conquer 

 Ketepatan dalam 

menyelesaikan masalah 

dengan strategi divide and 

conquer beserta 

kompleksitasnya, best case 

dan worst case 

 

17, 18 Mahasiswa mampu 

menyelesaikan masalah dengan 

strategi Greedy. 

 Strategi greedy: 

 Pengertian strategi greedy 

 Masalah penukaran koin. 

 Knaspsack Problem 

 Minimum spanning tree : 

Algoritma Kruskal, Algoritma 

Prim 

 Shortest paths problem : 

Algoritma Djikstra 

 Kompresi data : Huffman code. 

Ceramah, 

Diskusi, 

latihan soal 

 Ketepatan dalam 

menjelaskan pengertian 

strategi greedy. 

 Ketepatan dalam 

menyelesaikan masalah 

dengan strategi greedy 

beserta kompleksitasnya, 

best case dan worst case 

 Ketepatan dalam 

menjelaskan kelebihan dan 

kekurangan dari strategi 

greedy 
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Pertemuan 

ke- 

Kemampuan Akhir yang 

Diharapkan 
Bahan Kajian (Materi Ajar) 

Bentuk/ 

Metode/ 

Strategi 

Pembelajaran 

Kriteria Penilaian (Indikator) 
Bobot 

Nilai 

19, 20 Mahasiswa mampu meyelesaikan 

masalah dengan strategi 

Backtracking 

 Strategi backtracking: 

 Pengertian Strategi 

Backtracking 

 Knapsack Problem 

 Permasalahann-queens 

 The sum-of-subsets problem. 

 Hamiltonian circuits problem 

 Traveling Salesman Problem 

 Knapsack problem. 

Ceramah, 

Diskusi, 

latihan soal 

 Ketepatan dalam 

menjelaskan pengertian 

strategi divide and conquer 

 Ketepatan dalam 

menyelesaikan masalah 

dengan strategi divide and 

conquer beserta 

kompleksitasnya, best case 

dan worst case 

 

21, 22 Mahasiswa mampu meyelesaikan 

masalah dengan strategi Branch 

and Bound 

 Strategi Branch and Bound: 

 Pengertian Strategi Branch 

and Bound 

 Masalah 15-Puzzle 

 Traveling salesman problem. 

 Knapsack problem. 

Ceramah, 

Diskusi, 

latihan soal 

 Ketepatan dalam 

menjelaskan pengertian 

strategi branch and bound 

 Ketepatan dalam 

menyelesaikan masalah 

dengan strategi branch and 

bound beserta 

kompleksitasnya, best case 

dan worst case 

 Ketepatan dalam 

menjelaskan perbedaan 

karakteristik antara strategi 

backtracking dan branch 

and bound 

 

23, 24 Mahasiswa mampu  Strategi Dynamic Programming: Ceramah,  Ketepatan dalam  
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Pertemuan 

ke- 

Kemampuan Akhir yang 

Diharapkan 
Bahan Kajian (Materi Ajar) 

Bentuk/ 

Metode/ 

Strategi 

Pembelajaran 

Kriteria Penilaian (Indikator) 
Bobot 

Nilai 

menyelesaikan masalah dengan 

strategi dynamic programming 

 Pengertian strategi Dynamic 

Programming 

 The binomial coefficient. 

 Fibonacci. 

 Warshal Algorithm 

 Shortest path problem : 

Floyd’s algorithm 

 Travelling Salesman Problem 

 Knapsack problem. 

Diskusi, 

latihan soal 

menjelaskan pengertian 

strategi dynamic 

programming 

 Ketepatan dalam 

menyelesaikan masalah 

dengan strategi dynamic 

programming beserta 

kompleksitasnya, best case 

dan worst case 

 Ketepatan dalam 

menjelaskan perbedaan 

karakteristik antara strategi 

greedy dan dynamic 

programming 

25, 26 Mahasiswa mampu menelusuri 

cara kerja berbagai algoritma 

string matching serta dapat 

menjelaskan kelebihan algoritma 

KMP dan Hoorspool dibandingkan 

brute force 

 String Matching: 

 Algoritma dengan strategi  

brute force. 

 Algoritma KMP. 

 Algoritma Horspool. 

Ceramah, 

Diskusi, 

latihan soal 

 Ketepatan dalam dalam 

menjelaskan perbedaan 

karakteristik algoritma KMP, 

Horspool dan brute force 

dalam menyelesaikan 

masalah string matching 

 Ketepatan dalam  

menyelesaikan masalah 

string matching dengan 

metode KMP dan horspool. 

 Ketepatan dalam 
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Pertemuan 

ke- 

Kemampuan Akhir yang 

Diharapkan 
Bahan Kajian (Materi Ajar) 

Bentuk/ 

Metode/ 

Strategi 

Pembelajaran 

Kriteria Penilaian (Indikator) 
Bobot 

Nilai 

menentukan kompleksitas 

waktu untuk masing-masing 

metode, baik untuk best-

case maupun worst-case. 

27, 28 Mahasiswa mampu menerapkan 

strategi algoritma yang telah 

dipelajari pada perkuliahan 

sebelumnya terhadap persoalan-

persoalan yang diberikan pada 

tugas besar. 

Presentasi tugas besar Presentasi 

dan diskusi 

Ketepatan dalam menerapkan 

strategi algoritma yang telah 

dipelajari pada perkuliahan 

sebelumnya terhadap persoalan-

persoalan yang diberikan pada 

tugas besar. 

 

UJIAN AKHIR SEMESTER 
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C. RANCANGAN INTERAKSI DOSEN–MAHASISWA 

1. Pengantar Analisis dan Perancanagn Algoritma  

Kemampuan Akhir yang Diharapkan 
 

Mahasiswa dapat menjelaskan apa itu efisiensi 
algoritma dan pentingnya analisis algoritma 

Nama Kajian Pengantar analisis dan perancangan algoritma 

Nama Strategi Ceramah dan diskusi 

Minggu Penggunaan Strategi (Metode) 1 

Deskripsi Singkat Strategi (Metode) 
pembelajaran 
 

Ceramah dan diskusi yang dilakukan meliputi 
materi tentang pengertian analisis dan 
perancangan algoritma, pentingnya tahapan 
analisis dan perancangan algoritma dalam 
konteks pemecahan masalah, serta penjelasan 
tentang berbagai permasalahan dalam bidang 
komputasi 

RANCANGAN INTERAKSI DOSEN–MAHASISWA 

Aktivitas Dosen Aktivitas Mahasiswa 

1. Menjelaskan tentang tujuan, silabus 
perkuliahan dan hubungannya dengan 
matakuliah lain 

2. Menjelaskan aturan main perkuliahan 
3. Menjelaskan tentang problem solving, 

dan kaitannya dengan analisis dan 
perancangan algoritma 

4. Menjelaskan tentang beberapa 
permasalahan dasar dalam bidang 
komputasi serta tingkat 
kompleksitasnya 

5. Melakukan diskusi dengan mahasiswa 
terkait dengan contoh-contoh 
permasalahan dalam bidang komputasi 

6. Menjelaskan tentang efisiensi 
algoritma 

Mendengarkan, memperhatikan, mencatat, 

bertanya, dan menjawab pertanyaan dosen 

 

2. Kompleksitas Algoritma Non Rekursif 

Kemampuan Akhir yang Diharapkan 
 

Mahasiswa mampu menentukan kompleksitas 
algoritma non rekursif 

Nama Kajian Kompleksitas waktu algoritma non rekursif 

Nama Strategi Ceramah, diskusi dan latihan soal 

Minggu Penggunaan Strategi (Metode) 2 

Deskripsi Singkat Strategi (Metode) 
pembelajaran 
 

 Ceramah meliputi materi tentang 
kompleksitas waktu algoritma non rekursif 

 Diskusi berupa tanya jawab seputar 
pemahaman materi 

 Soal latihan berupa algoritma-algoritma 
untuk ditentukan kompleksitas waktunya 

RANCANGAN INTERAKSI DOSEN–MAHASISWA 
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Aktivitas Dosen Aktivitas Mahasiswa 

1. Menjelaskan tentang skema algoritma 
non rekursif 

2. Menjelaskan tentang perhitungan 
banyaknya operasi dalam sebuah 
algoritma 

3. Menjelaskan tentang cara menentukan 
operasi dasar dalam sebuah algoritma 

4. Menjelaskan cara menentukan 
kompleksitas waktu untuk beberapa 
contoh algoritma 

5. Menjelaskan best case dan worst case 
untuk beberapa contoh algoritma 

6. Menjelaskan cara menentukan 
kompleksitas algoritma untuk 
beberapa contoh skema looping 

7. Memberikan soal-soal latihan 
kompleksitas waktu algoritma 

Mendengarkan, memperhatikan, mencatat, 

bertanya, menjawab pertanyaan dosen dan 

mengerjakan soal-soal latihan 

3. Kompleksitas Waktu Asimptotik 

Kemampuan Akhir yang Diharapkan 
 

Mahasiwa mampu menentukan kompleksitas 
waktu asimptotik dari sebuah algoritma 

Nama Kajian Kompleksitas waktu asimptotik 

Nama Strategi Ceramah, diskusi dan latihan soal 

Minggu Penggunaan Strategi (Metode) 3 

Deskripsi Singkat Strategi (Metode) 
pembelajaran 
 

 Ceramah meliputi materi tentang 
kompleksitas waktu asimptotik 

 Diskusi berupa tanya jawab seputar 
pemahaman materi 

 Soal latihan berupa algoritma-algoritma 
untuk ditentukan kompleksitas waktu 
asimptotiknya 

 Soal latihan berupa kompleksitas waktu T(n), 
untuk ditentukan kompleksitas waktu 
asimptotiknya 

RANCANGAN INTERAKSI DOSEN–MAHASISWA 

Aktivitas Dosen Aktivitas Mahasiswa 

1. Menjelaskan tentang pengertian 
kompleksitas waktu asimptotik dan 
kaitannya dengan kompleksitas waktu 

2. Menjelaskan tentang pengertian big O, 
big Omega dan big Theta 

3. Menjelaskan cara mendapatkan big O, 
big Omega dan big Theta dari 
kompleksitas waktu 

4. Menjelaskan teorema master 
5. Memberikan soal-soal 

Mendengarkan, memperhatikan, mencatat, 

bertanya, menjawab pertanyaan dosen dan 

mengerjakan soal-soal latihan 
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latihankompleksitas waktu asimptotik 
algoritma 

 
 

4. Komplek Waktu Algoritma Rekursif 
Kemampuan Akhir yang Diharapkan 
 

Mahasiswa mampu menghitung kompleksitas 
waktu dari algoritma rekursif 

Nama Kajian Kompleksitas waktu algoritma rekursif 

Nama Strategi Ceramah, diskusi dan latihan soal 

Minggu Penggunaan Strategi (Metode) 4, 5, 6 

Deskripsi Singkat Strategi (Metode) 
pembelajaran 
 

 Ceramah meliputi materi tentang 
kompleksitas waktu untuk algoritma rekursif 

 Diskusi berupa tanya jawab seputar 
pemahaman materi 

 Soal latihan berupa algoritma-algoritma 
rekursif untuk ditentukan kompleksitas 
waktu-nya 

RANCANGAN INTERAKSI DOSEN–MAHASISWA 

Aktivitas Dosen Aktivitas Mahasiswa 

1. Menjelaskan tentang skema algoritma 
rekursif 

2. Menjelaskan cara menentukan 
kompleksitas waktu untuk beberapa 
contoh algoritma rekursif dengan cara 
substitusi (deret) 

3. Menjelaskan cara menentukan 
kompleksitas waktu untuk beberapa 
contoh algoritma rekursif dengan 
persamaan karakteristik : persamaan 
linier non homogen 

4. Menjelaskan cara menentukan 
kompleksitas waktu untuk beberapa 
contoh algoritma rekursif dengan 
persamaan karakteristik : persamaan 
linier homogen 

5. Menjelasakan implementasi teorema 
master untuk menentukan 
kompleksitas waktu asimptotik 
algoritma divide and conquer 

6. Memberikan soal-soal latihantentang 
kompleksitas waktu asimptotik 
algoritma 

Mendengarkan, memperhatikan, mencatat, 

bertanya, menjawab pertanyaan dosen dan 

mengerjakan soal-soal latihan 

 
 

5. Strategi Brute Force 
Kemampuan Akhir yang Diharapkan 
 

Mahasiswa mampu menyelesaikan masalah 
dengan strategi brute force 
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Nama Kajian Strategi brute force 

Nama Strategi Ceramah, diskusi dan latihan soal 

Minggu Penggunaan Strategi (Metode) 7 

Deskripsi Singkat Strategi (Metode) 
pembelajaran 
 

 Ceramah meliputi materi tentang strategi 
brute force 

 Diskusi berupa tanya jawab seputar 
pemahaman materi 

 Soal latihan berupa permasalahan-
permasalahanuntuk diselesaikan dengan 
strategi brute force beserta penentuan 
kompleksitas waktunya 

RANCANGAN INTERAKSI DOSEN–MAHASISWA 

Aktivitas Dosen Aktivitas Mahasiswa 

1. Menjelaskan tentang pengertian dan 
karakteristik strategi brute force 

2. Memberikan contoh beberapa 
algoritma dengan strategi brute force 
untuk menyelesaikan masalah 

3. Menjelaskan kompleksitas waktu dari 
beberapa algoritma dengan strategi 
brute force 

4. Menjelaskan tentang strategi exhautive 
search 

5. Menjelaskan algoritma dengan strategi 
exhautive search untuk menyelesaikan 
knapsack problem dan TSP 

6. Memberikan soal-soal latihan untuk 
beberapa permasalahan, untuk 
diselesaikan dengan strategi brute 
force / exhautive search 

Mendengarkan, memperhatikan, mencatat, 

bertanya, menjawab pertanyaan dosen dan 

mengerjakan soal-soal latihan 

 
 

6. Strategi Divide and Conquer 
Kemampuan Akhir yang Diharapkan 
 

Mahasiswa mampu menyelesaikan masalah 
dengan strategi divide and conquer 

Nama Kajian Strategi divide and conquer 

Nama Strategi Ceramah, diskusi dan latihan soal 

Minggu Penggunaan Strategi (Metode) 9 

Deskripsi Singkat Strategi (Metode) 
pembelajaran 
 

 Ceramah meliputi materi tentang strategi 
divide and conquer 

 Diskusi berupa tanya jawab seputar 
pemahaman materi 

 Soal latihan berupa permasalahan-
permasalahanuntuk diselesaikan dengan 
strategi divide and conquer beserta 
penentuan kompleksitas waktunya 

RANCANGAN INTERAKSI DOSEN–MAHASISWA 



13 

 

Aktivitas Dosen Aktivitas Mahasiswa 

1. Menjelaskan tentang pengertian dan 
karakteristik strategi divide and 
conquer 

2. Memberikan contoh beberapa 
algoritma dengan strategi divide and 
conquer untuk menyelesaikan 
masalah: Merge sort, quick sort dan 
Pencarian nilai maximum dan 
minimum 

3. Menjelaskan kompleksitas waktu dari 
beberapa algoritma dengan strategi 
divide and conquer 

4. Memberikan soal-soal latihan untuk 
diselesaikan dengan strategi divide and 
conquer 

Mendengarkan, memperhatikan, mencatat, 

bertanya, menjawab pertanyaan dosen dan 

mengerjakan soal-soal latihan 

 
 

7. Strategi Greedy 
Kemampuan Akhir yang Diharapkan 
 

Mahasiswa mampu menyelesaikan masalah 
dengan strategi greedy 

Nama Kajian Strategi greedy 

Nama Strategi Ceramah, diskusi dan latihan soal 

Minggu Penggunaan Strategi (Metode) 8 

Deskripsi Singkat Strategi (Metode) 
pembelajaran 
 

 Ceramah meliputi materi tentang strategi 
greedy 

 Diskusi berupa tanya jawab seputar 
pemahaman materi 

 Soal latihan berupa permasalahan-
permasalahanuntuk diselesaikan dengan 
strategi greedy beserta penentuan 
kompleksitas waktunya 

RANCANGAN INTERAKSI DOSEN–MAHASISWA 

Aktivitas Dosen Aktivitas Mahasiswa 

1. Menjelaskan tentang pengertian dan 
karakteristik strategi greedy 

2. Memberikan contoh beberapa 
algoritma dengan strategi geedy untuk 
menyelesaikan masalah : Penukaran 
koin, TSP, Knapsack problem 

3. Menjelaskan kompleksitas waktu dari 
beberapa algoritma dengan strategi 
greedy 

4. Memberikan soal-soal latihan untuk 
diselesaikan dengan greedy 

Mendengarkan, memperhatikan, mencatat, 

bertanya, menjawab pertanyaan dosen dan 

mengerjakan soal-soal latihan 
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8. Strategi Backtracking 
Kemampuan Akhir yang Diharapkan 
 

Mahasiswa mampu menyelesaikan masalah 
dengan strategi backtracking 

Nama Kajian Strategi backtracking 

Nama Strategi Ceramah, diskusi dan latihan soal 

Minggu Penggunaan Strategi (Metode) 10 

Deskripsi Singkat Strategi (Metode) 
pembelajaran 
 

 Ceramah meliputi materi tentang strategi 
backtracking 

 Diskusi berupa tanya jawab seputar 
pemahaman materi 

 Soal latihan berupa permasalahan-
permasalahanuntuk diselesaikan dengan 
strategi backtracking beserta penentuan 
kompleksitas waktunya 

RANCANGAN INTERAKSI DOSEN–MAHASISWA 

Aktivitas Dosen Aktivitas Mahasiswa 

1. Menjelaskan tentang pengertian dan 
karakteristik strategi backtracking 

2. Memberikan contoh beberapa 
algoritma dengan strategi backtracking 
untuk menyelesaikan masalah : n-
queens problem, sum of subset 
problem, Knapsack problem, 
Hamiltonian circuit TSP, Labirinth 
problem 

3. Menjelaskan kompleksitas waktu dari 
beberapa algoritma dengan strategi 
backtracking 

4. Memberikan soal-soal latihan untuk 
diselesaikan dengan backtracking 

Mendengarkan, memperhatikan, mencatat, 

bertanya, menjawab pertanyaan dosen dan 

mengerjakan soal-soal latihan 

 
 

9. Strategi Branch and Bound 
Kemampuan Akhir yang Diharapkan 
 

Mahasiswa mampu menyelesaikan masalah 
dengan strategi branch and bound 

Nama Kajian Strategi branch and bound 

Nama Strategi Ceramah, diskusi dan latihan soal 

Minggu Penggunaan Strategi (Metode) 11 

Deskripsi Singkat Strategi (Metode) 
pembelajaran 
 

 Ceramah meliputi materi tentang strategi 
barnch and bound 

 Diskusi berupa tanya jawab seputar 
pemahaman materi 

 Soal latihan berupa permasalahan-
permasalahanuntuk diselesaikan dengan 
strategi branch and bound beserta 
penentuan kompleksitas waktunya 

RANCANGAN INTERAKSI DOSEN–MAHASISWA 



15 

 

Aktivitas Dosen Aktivitas Mahasiswa 

1. Menjelaskan tentang pengertian dan 
karakteristik strategi branch and bound 

2. Memberikan contoh beberapa 
algoritma dengan strategi branch and 
bound untuk menyelesaikan masalah : 
15 puzzle problem, TSP, knapsack 
problem 

3. Menjelaskan kompleksitas waktu dari 
beberapa algoritma dengan strategi 
branch and bound 

4. Memberikan soal-soal latihan untuk 
diselesaikan dengan branch and bound 

Mendengarkan, memperhatikan, mencatat, 

bertanya, menjawab pertanyaan dosen dan 

mengerjakan soal-soal latihan 

 
 

10. Strategi Dynamic Programming 
Kemampuan Akhir yang Diharapkan 
 

Mahasiswa mampu menyelesaikan masalah 
dengan strategi dynamic programming 

Nama Kajian Strategi dynamic programming 

Nama Strategi Ceramah, diskusi dan latihan soal 

Minggu Penggunaan Strategi (Metode) 12 

Deskripsi Singkat Strategi (Metode) 
pembelajaran 
 

 Ceramah meliputi materi tentang strategi 
dynamic programming 

 Diskusi berupa tanya jawab seputar 
pemahaman materi 

 Soal latihan berupa permasalahan-
permasalahanuntuk diselesaikan dengan 
strategi dynamic programming beserta 
penentuan kompleksitas waktunya 

RANCANGAN INTERAKSI DOSEN–MAHASISWA 

Aktivitas Dosen Aktivitas Mahasiswa 

1. Menjelaskan tentang pengertian dan 
karakteristik strategi dynamic 
programming 

2. Memberikan contoh beberapa 
algoritma dengan strategi dynamic 
programming untuk menyelesaikan 
masalah : binomal coefficient, fibonacci 
sequence, Warshal algorithm, Floyd 
algorith, TSP, Knapsack problem 

3. Menjelaskan kompleksitas waktu dari 
beberapa algoritma dengan strategi 
dynamic programming 

4. Memberikan soal-soal latihan untuk 
diselesaikan dengan strategi dynamic 
programming 

Mendengarkan, memperhatikan, mencatat, 

bertanya, menjawab pertanyaan dosen dan 

mengerjakan soal-soal latihan 
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Kemampuan Akhir yang Diharapkan 
 

Mahasiswa mampu menyelesaikan masalah 
dengan strategi dynamic programming 

Nama Kajian Strategi dynamic programming 

Nama Strategi Ceramah, diskusi dan latihan soal 

Minggu Penggunaan Strategi (Metode) 13 

Deskripsi Singkat Strategi (Metode) 
pembelajaran 
 

 Ceramah meliputi materi tentang materi 
string matching 

 Diskusi berupa tanya jawab seputar 
pemahaman materi 

 Soal latihan berupa permasalahan-
permasalahan string matching untuk 
diselesaikan dengan algoritma brute force, 
KMP dan Horspool 

RANCANGAN INTERAKSI DOSEN–MAHASISWA 

Aktivitas Dosen Aktivitas Mahasiswa 

1. Menjelaskan tentang contoh 
permasalahan string matching yang 
sering muncul sehari-hari 

2. Menjelaskan cara kerja algoritma KMP 
dan Horspool 

3. Menjelaskan kompleksitas waktu dari 
algoritma KMP, Horspool dengan best 
case dan worst case-nya 

4. Memberikan soal-soal latihan 
permasalahan string matching untuk 
diselesaikan dengan KMP dan Horspool 

Mendengarkan, memperhatikan, mencatat, 

bertanya, menjawab pertanyaan dosen dan 

mengerjakan soal-soal latihan 

 
11. Tugas Besar 

Kemampuan Akhir yang Diharapkan 
 

Mahasiswa mampu menerapkan strategi 
algoritma yang telah dipelajari pada 
perkuliahan sebelumnya terhadap persoalan-
persoalan yang diberikan pada tugas besar. 

Nama Kajian Strategi dynamic programming 

Nama Strategi Presentasi dan diskusi 

Minggu Penggunaan Strategi (Metode) 14 

Deskripsi Singkat Strategi (Metode) 
pembelajaran 
 

 Presentasi berupa strategi, algoritma yang 
diterapkan dalam pemecahan masalah, serta 
demo program/aplikasi 

 Diskusi berupa tanya jawab seputar 
algoritma, strategi dan aplikasi yang dibuat 
mahasiswa 

RANCANGAN INTERAKSI DOSEN–MAHASISWA 

Aktivitas Dosen Aktivitas Mahasiswa 

1. Mendengarkan, memperhatikan, 
menilai, memberikan pertanyaan, 
menjelaskan 

Presentasi, demo program/aplikasi dan 

menjawab pertanyaan 
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D. RANCANGAN TUGAS 

Kode mata Kuliah IKG2F4 

Nama Mata Kuliah Analisis dan Perancangan Algoritma 

Kemampuan Akhir yang Diharapkan Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa akan dapat 
1. Menentukan kompleksitas dari algoritma 
2. Membandingkan beberapa algoritma dan 

menentukan algoritma yang terbaik untuk 
memecahkan kasus-kasus tertentu. 

3. Merancang algoritma yang efisien menggunakan 
strategi-strategi tertentu.  

Minggu/Pertemuan ke 14 

Tugas ke Tugas besar 

1. Tujuan tugas:Mahasiswa mampu menerapkan strategi algoritma yang telah dipelajari pada 
perkuliahan sebelumnya terhadap persoalan-persoalan yang diberikan pada tugas besar. 
 

2. Uraian Tugas: 
a. Obyek garapan: Tugas membuat program/aplikasi untuk permasalahan yang ditentukan 

oleh dosen dengan menggunakan strategi pemecahan masalah yang dipelajari dalam 
kuliah 

b. Yang harus dikerjakan dan batasan-batasan: 
- Program harus murni buatan kelompok sendiri 
- Program bersifat portable, bisa dalam file exe, atau paket installer 
- Setiap tugas selain program, harus disertakan hasil analisis algoritma 
- Program beserta analisisnya dipresentasikan dan didiskusikan 

 
c. Metode/ cara pengerjaan, acuan yang digunakan:  

- Strategi pemecahan masalah yang diacu tergantung ketentuan dari dosen. Namun 
setidaknya mengacu pada strategi-strategi yang dibahas dalam kuliah 

- Tugas dikerjakan secara berkelompok 
 

d. Deskripsi luaran tugas yang dihasilkan/ dikerjakan:  
- Aplikasi / program 
- Analisis terhadap algoritma yang dirancang 

 
3. Kriteria penilaian: 

- Originalitas program 
- Fungsionalitas program (harus berfungsi dengan benar) 
- Ide pemecahan masalah 
- Analisis algoritma 
- Kemampuan presentasi dan diskusi 
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E. PENILAIAN DENGAN RUBRIK 

Jenjang 

(Grade) 

Angka 

(Skor) 
Deskripsi perilaku (Indikator) 

Sangat 

Kurang 
< 20 

- Program tidak original 
- Tidak ada ide yang jelas untuk menyelesaikan masalah 
- Analisis algoritma tidak ada 

Kurang 21 - 40 

- Program original buatan sendiri 
- Program tidak berfungsi sebagaimana mestinya 
- Ada ide yang dikemukakan, namun kurang sesuai dengan 

permasalahan 
- Analisis algoritma seadanya/tidak ada 

Cukup 41 - 60 

- Program original buatan sendiri 
- Program berfungsi sebagaimana mestinya, namun ada 

beberapa bug 
- Ide yang dikemukakan jelas dan sesuai, namun kurang 

inovatif 
- Analisis algoritma kurang baik 

Baik 61 - 80 

- Program original buatan sendiri 
- Program berfungsi sebagaimana mestinya, namun kurang 

user friendly 
- Ide yang dikemukakan jelas, mampu menyelesaikan 

masalah, inovatif, namun kurang efisien 
- Analisis algoritma sudah baik 

Sangat 

Baik 
< 80 

- Program original buatan sendiri 
- Program berfungsi sebagaimana mestinya dan user friendly 
- Ide, jelas, inovatif, dan efisien 
- Analisis algoritma sudah baik 

F. PENENTUAN NILAI AKHIR MATA KULIAH 

Nilai  Skor Matakuliah (NSM) Nilai Mata Kuliah (NMK) 

80 < NSM A 

70 < NSM ≤ 80 AB 

65 < NSM ≤ 70 B 

60 < NSM ≤ 65 BC 

50 < NSM ≤ 60 C 

40 < NSM ≤ 50 D 

NSM ≤ 40 E 

 


