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Petunjuk pengerjaan:

1. Sebagaimana telah dijelaskan di awal perkuliahan, bobot seluruh nilai PR yang diberikan

dalam satu semester untuk perkuliahan Metode Formal pada semester ganjil 2015-

2016 direncanakan sebesar 25% dari nilai akhir.

2. Gunakan PR sebagai sarana berlatih untuk menghadapi ujian. Oleh karenanya, ker-

jakan PR ini dengan serius. Jangan hanya memberi jawaban dan argumen untuk PR

ini tanpa memahaminya dengan baik.

3. PR dikerjakan secara individu. Meskipun begitu, Anda diperkenankan berdiskusi

dengan teman sekelas, teman sekampus, atau teman yang berasal dari kampus lain.

Tuliskan nama-nama orang yang Anda ajak berdiskusi lengkap dengan asal insti-

tusinya pada bagian referensi yang mungkin perlu ditambahkan pada bagian akhir PR.

4. PR ini terdiri dari:

i. 10 (sepuluh) soal PR yang wajib dikerjakan oleh semua mahasiswa yang mengam-

bil mata kuliah Metode Formal. Bobot masing-masing soal adalah 12 poin. Total

nilai yang dapat diperoleh adalah 120 poin. Bobot untuk masing-masing subsoal

dapat dilihat pada masing-masing soal. Soal PR yang harus dikerjakan adalah

nomor 1 – 10.

ii. 3 (tiga) soal PR yang diperuntukkan sebagai pengganti PR 1 bagi mahasiswa

yang tidak mengumpulkan PR 1 yang lalu. Bobot total ketiga soal ini adalah 60

poin. Nilai maksimal untuk PR 1 bagi mahasiswa yang mengerjakan soal PR 1

pengganti ini adalah 60. Soal PR yang harus dikerjakan adalah nomor 11 – 13.

5. Berkas PR dikumpulkan dalam bentuk softcopy saja, hardcopy (berupa tulisan tangan

sendiri atau hasil cetak/ print-out dari softcopy yang dikumpulkan) dibawa pada saat

UTS. UTS diadakan pada hari Senin 19 Oktober 2015 di ruang A201A dan di-

mulai pukul 07:30 (harap lihat kembali iGracias untuk memastikan hal ini). Mohon

untuk tidak datang terlambat.

6. Pengumpulan berkas softcopy dilakukan pada slot yang telah disediakan di idea,

batas waktu unggah adalah Jumat 16 Oktober 2015 pukul 15:00 waktu idea. Berkas

yang diunggah berformat .pdf dengan format penamaan
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PR2MetFor-<NIM>-Nama_Panggilan.

Contoh: PR2MetFor-1103120075-Yogga.

7. PR boleh dikerjakan dengan cara:

• Ditulis dengan tulisan tangan sendiri, kemudian hasilnya dipindai (scan) dan di-

jadikan berkas .pdf. Kertas yang boleh dipakai adalah kertas A4, HVS, atau

folio bergaris. Jawaban boleh ditulis dengan pensil 2B, pensil HB, atau pulpen

bertinta hitam/ biru.

• Diketik rapi. Usahakan untuk memakai notasi yang telah diajarkan diperkulia-

han. Jika tidak, jelaskan terlebih dulu notasi yang Anda pakai.

8. Ukuran berkas PR yang diunggah ke idea tidak boleh melebihi 10 MB.

9. Selamat berlatih dan mengerjakan PR. Semoga beruntung ketika ujian.
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Soal 1 (2 + 1 + 1 + 2 + 2 + 1 + 2 + 1 = 12) Pada perkuliahan yang lalu, kita telah men-

genal operator logika nor yang dinotasikan dengan ↓. Semantik dari operator ini juga

sudah dijelaskan pada perkuliahan Metode Formal. Pada soal ini Anda diminta untuk

mengkaji sifat-sifat yang dimiliki oleh operator ↓.

(a). [2 poin] Periksa apakah operator ↓ bersifat asosiatif. (Catatan: suatu operator

logika ~ bersifat asosiatif apabila untuk setiap proposisi φ, ψ, dan η berlaku:

(φ~ ψ)~ η ≡ φ~ (ψ ~ η)).

(b). [1 poin] Gunakan hanya operator ↓ saja untuk menyatakan ¬p, dengan p adalah

sembarang proposisi atom. Verifikasi jawaban Anda dengan tabel kebenaran.

(c). [1 poin] Gunakan hanya operator ↓ saja untuk menyatakan p ∨ q, dengan p dan

q adalah sembarang proposisi atom. Verifikasi jawaban Anda dengan tabel kebe-

naran.

(d). [2 poin] Gunakan hanya operator ↓ saja untuk menyatakan p ∧ q, dengan p dan

q adalah sembarang proposisi atom. Berikan argumen dengan memakai hukum-

hukum ekuivalensi logika yang telah dijelaskan (petunjuk: gunakan hasil pada (b)

dan (c)).

(e). [2 poin] Gunakan hanya operator ↓ saja untuk menyatakan p ⊕ q, dengan p dan

q adalah sembarang proposisi atom. Verifikasi jawaban Anda dengan memakai

hukum-hukum ekuivalensi logika yang telah dijelaskan (petunjuk: nyatakan p ⊕ q
hanya dengan operator ¬, ∧, dan ∨ saja, lalu gunakan hasil pada (b), (c), dan (d)).

(f). [1 poin] Gunakan hanya operator ↓ saja untuk menyatakan p → q, dengan p dan

q adalah sembarang proposisi atom. Berikan argumen dengan memakai hukum-

hukum ekuivalensi logika yang telah dijelaskan (petunjuk: nyatakan p → q hanya

dengan operator ¬ dan ∨ saja, lalu gunakan hasil pada (b) dan (c)).

(g). [2 poin] Gunakan hanya operator ↓ saja untuk menyatakan p ↔ q, dengan p dan

q adalah sembarang proposisi atom. Berikan argumen dengan memakai hukum-

hukum ekuivalensi logika yang telah dijelaskan (petunjuk: nyatakan p ↔ q hanya

dengan operator ∧ dan→ saja, lalu gunakan hasil pada (d) dan (f)).

(h). [1 poin] Apa yang dapat disimpulkan dari (b) – (g)?
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Soal 2 (3 + 3 + 3 + 3 = 12) Carilah formula φ dalam CNF yang memiliki tabel-tabel

kebenaran berikut:

(a). [3 poin] Formula φ yang memuat proposisi atom a dan b dengan tabel kebenaran:

a b φ

T T T

T F F

F T T

F F F

(b). [3 poin] Formula φ yang hanya memuat proposisi atom a dan b dengan tabel kebe-

naran:

a b φ

T T F

T F F

F T F

F F F

(c). [3 poin] Formula φ yang hanya memuat proposisi atom a, b, dan c dengan tabel

kebenaran:

a b c φ

T T T T

T T F F

T F T F

F T T T

T F F F

F T F F

F F T T

F F F F

(d). [3 poin] Formula φ yang hanya memuat proposisi atom a, b, dan c dengan tabel

kebenaran:

a b c φ

T T T F

T T F T

T F T F

F T T F

T F F T

F T F F

F F T F

F F F T
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Soal 3 (3 + 3 + 3 + 3 = 12) Carilah bentuk CNF dan DNF untuk formula-formula berikut:

(a). [3 poin] φ1 := (p→ q)→ r

(b). [3 poin] φ2 := p↔ (q ∧ r)

(c). [3 poin] φ3 := (p↔ q)→ r

(d). [3 poin] φ4 := (¬p ∧ (¬q → r))→ s
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Soal 4 (6 + 6 = 12) Diberikan suatu sistem dengan spesifikasi berikut:

• if the file system is locked, then new messages will be queued;

• if the file system is not locked, then the system is functioning normally, and con-

versely;

• if the new messages are not queued, then they will be sent to the message buffer;

• if the file system is not locked, then new messages will be sent to the message buffer;

(a). [6 poin] Translasikan spesifikasi sistem yang telah dijelaskan dalam formula logika

proposisi. Jelaskan arti dari setiap proposisi atom yang Anda gunakan.

(b). [6 poin] Periksa apakah spesifikasi sistem tersebut konsisten atau tidak.
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Soal 5 (6 + 6 = 12) Diberikan suatu program aplikasi dengan spesifikasi berikut:

• if the program can not be executed in Linux, then the program can not be executed

in Mac OS X;

• if the program can not be executed in Mac OS X, then the program is not compatible

with iOS;

• if the program can run in Android, then the program is compatible with iOS;

• the program can not be executed in Linux but it can run in Android;

(a). [6 poin] Translasikan spesifikasi program aplikasi yang telah dijelaskan dalam for-

mula logika proposisi. Jelaskan arti dari setiap proposisi atom yang Anda gunakan.

(b). [6 poin] Periksa apakah spesifikasi sistem tersebut konsisten atau tidak.
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Soal 6 (4 + 4 + 4 = 12) Diberikan suatu sistem dengan spesifikasi berikut:

• the router can send packets to the edge system only if it supports the new address

space;

• for the router to support the new address space, it is necessary that the latest soft-

ware release be installed;

• the router can send packets to the edge system if the latest software release is in-

stalled;

• the router does not support the new address space;

(a). [4 poin] Tranlasikan spesifikasi sistem yang telah dijelaskan dalam formula logika

proposisi. Jelaskan arti dari setiap proposisi atom yang Anda gunakan (petunjuk:

“p only if q”sama artinya dengan “if p then q”, kemudian “q is necessary for p”

juga sama artinya dengan “if p then q”, Anda dapat melihat WIKIPEDIA untuk

penjelasan secara singkat).

(b). [4 poin] Tuliskan sebuah skrip NuSMV untuk memeriksa apakah spesifikasi sistem

tersebut konsisten atau tidak.

(c). [4 poin] Tuliskan keluaran (output) dari program NuSMV yang Anda buat. Je-

laskan apakah sistem bersifat konsisten atau tidak.
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Soal 7 (4 + 4 + 4 = 12) Diberikan suatu sistem dengan spesifikasi berikut:

• the diagnostic message is stored in the buffer or it is retransmitted;

• the diagnostic message is not stored in the buffer;

• if the diagnostic message is stored in the buffer, then it is retransmitted;

• the diagnostic message is not retransmitted;

(a). [4 poin] Translasikan spesifikasi sistem yang telah dijelaskan dalam formula logika

proposisi. Jelaskan arti dari setiap proposisi atom yang Anda gunakan.

(b). [4 poin] Tuliskan sebuah skrip NuSMV untuk memeriksa apakah spesifikasi sistem

tersebut konsisten atau tidak.

(c). [4 poin] Tuliskan keluaran (output) dari program NuSMV yang Anda buat. Je-

laskan apakah sistem bersifat konsisten atau tidak.
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Soal 8 (6 + 6 = 12) Gunakan inferensi pada logika proposisi untuk memverifikasi ke-

simpulan dari premis-premis berikut:

(a). [6 poin] Fakta:

• “terdapat variabel yang belum dideskripsikan atau syntax error pada lima baris

pertama dari program”;

• “jika terdapat syntax error pada lima baris pertama dari program, maka ada

titik koma yang kurang atau nama variabel yang salah”;

• “tidak ada titik koma yang kurang dan tidak ada nama variabel yang salah”;

Kesimpulan: “terdapat variabel yang belum dideskripsikan”

(b). [6 poin] Fakta:

• “jika program dapat dijalankan secara remote, maka program dapat dijalankan

pada sistem operasi Linux atau Windows”

• “jika program dapat dijalankan pada sistem operasi Windows, maka program

dapat dijalankan melalui command prompt dan berformat .exe”

• “program dapat dijalankan secara remote dan dapat dijalankan melalui com-

mand prompt, tetapi tidak berformat .exe”

Kesimpulan: “program dapat dijankan dalam sistem operasi Linux, tetapi tidak

dapat dijalankan dalam sistem operasi Windows”
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Soal 9 (4 + 4 + 4 = 12) Misalkan φ adalah formula ¬ (p→ (¬ (q ∧ (¬p→ q)))). Pada

soal ini Anda diminta untuk menerapkan fungsi IMPL− FREE, NNF, dan CNF yang telah di

jelaskan di slide kuliah 1.LogikaProposisi(KalkulusProposisi).pdf un-

tuk mengkonversi φ ke dalam bentuk CNF. Tuliskan langkah-langkahnya secara detail.

(a). [4 poin] Tentukan IMPL− FREE (φ).

(b). [4 poin] Tentukan NNF (IMPL− FREE (φ)).

(c). [4 poin] Tentukan CNF (NNF (IMPL− FREE (φ))).
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Soal 10 Pada soal ini Anda diminta untuk mentranslasikan kalimat dalam bahasa alami

(bahasa Indonesia) ke dalam formula logika predikat. Pelajari slide kuliah tentang logika

predikat yang telah diunggah ke idea.

Misalkan D1 = {x | x adalah user} dan D2 = {y | y adalah sistem operasi} adalah

dua buah himpunan yang berturut-turut merepresentasikan user (manusia) dan jenis-jenis

sistem operasi. Misalkan Ammy,Ben,Carl ∈ D1 dengan Ammy, Ben, dan Carl

berturut-turut merepresentasikan user bernama Ammy, Ben, dan Carl. Misalkan

Linux,MacOSX,Windows ∈ D2 dengan Linux, MacOSX , dan Windows berturut-

turut merepresentasikan sistem operasi Linux, Mac OS X, dan Windows. Apabila

Memakai (x, y) adalah predikat yang berarti: “user x memakai sistem operasi y”, trans-

lasikan setiap kalimat dalam bahasa Indonesia berikut ke dalam formula logika predikat

yang sesuai.

(a). [1 poin] Ammy dan Ben memakai sistem operasi Linux.

(b). [1 poin] Ammy memakai sistem operasi Linux atau Windows.

(c). [1 poin] Semua user memakai sistem operasi Linux.

(d). [1 poin] Ben memakai setidaknya satu sistem operasi.

(e). [1 poin] Semua user setidaknya memakai satu sistem operasi.

(f). [1 poin] Ada user yang memakai semua jenis sistem operasi.

(g). [1 poin] Semua sistem operasi setidaknya dipakai oleh seorang user.

(h). [2 poin] Semua user yang memakai sistem operasi Mac OS X juga memakai sistem

operasi Linux.

(i). [1 poin] Ada sistem operasi yang dipakai oleh Ben dan Carl.

(j). [2 poin] Setiap sistem operasi yang dipakai Ammy juga dipakai oleh Carl.
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Soal 11 (4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 20) Diberikan proposisi-proposisim, `, danw sebagai berikut:

m : “program dapat dijalankan dalam sistem operasi Mac OS X”

` : “program dapat dijalankan dalam sistem operasi Linux”

w : “program dapat dijalankan dalam sistem operasi Windows”

Nyatakan kalimat-kalimat berikut dalam formula logika proposisi menggunakan proposisi-

proposisi m, `, dan w serta operator-operator logika proposisi ¬, ∧, ∨, ⊕,→,↔.

(a). [4 poin] Program tidak dapat dijalankan dalam sistem operasi Mac OS X bila pro-

gram tidak dapat dijalankan dalam sistem operasi Linux.

(b). [4 poin] Jika program dapat dijalankan pada sistem operasi Linux, maka program

dapat dijalankan dalam sistem operasi Mac OS X. Namun bila program tidak dapat

dijalankan pada sistem operasi Linux, maka program dapat dijalankan dalam sistem

operasi Windows.

(c). [4 poin] Program dapat dijalankan dalam sistem operasi Windows bila program da-

pat dijalankan dalam sistem operasi Mac OS X atau Linux, namun tidak keduanya.

(d). [4 poin] Ketika program tidak dapat dijalankan dalam sistem operasi Windows,

maka program tidak dapat dijalankan dalam sistem operasi Mac OS bila program

tidak dapat dijalankan dalam sistem operasi Linux.

(e). [4 poin] Program dapat dijalankan dalam tepat dua sistem operasi di antara sistem

operasi Mac OS X, Linux, atau Windows.
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Soal 12 (5 + 5 + 5 + 5 = 20) Diberikan formula-formula φ1, φ2, φ3, φ4, dan φ5 berikut:

(a). [5 poin] φ1 := ((p→ q) ∧ (q → r) ∧ (r → s))→ (p→ s)

(b). [5 poin] φ2 := (p→ (q → r)) ∧ (p ∧ q ∧ ¬r)

(c). [5 poin] φ3 := (p⊕ q ⊕ r ⊕ s)→ (p ∨ q ∨ r ∨ s)

(d). [5 poin] φ4 := (p⊕ q ⊕ q ⊕ s)→ (p↔ (q ↔ (r ↔ s)))

Berikan tanda X pada baris dan kolom yang bersesuaian untuk Tabel 1 bila formula

φi memenuhi sifat-sifat yang bersesuaian. Berikan bukti dan argumen yang mendukung

jawaban Anda.

valid satisfiable contradiction falsifiable contingency

φ1
φ2
φ3
φ4

Tabel 1: Tabel Sifat-sifat Formula

halaman 14 dari 15



Nama: NIM:

Soal 13 (5 + 5 + 5 + 5 = 20) Periksa apakah pasangan formula-formula φ dan ψ berikut

ekuivalen atau tidak. Berikan argumen pada jawaban Anda.

(a). [5 poin] φ := ((p→ q)→ r)→ s dan ψ := p ∧ q ∧ r → s

(b). [5 poin] φ := (p→ s) ∧ (q → s) ∧ (r → s) dan ψ := (p ∨ q ∨ r)→ s

(c). [5 poin] φ := (p→ s) ∨ (q → s) ∨ (r → s) dan ψ := (p ∧ q ∧ r)→ s

(d). [5 poin] φ := (p→ s)⊕ (q → s)⊕ (r → s) dan ψ := (p⊕ q ⊕ r)→ s
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