


Mata Kuliah:Kecerdasan Buatan / Intelegensia Buatan (Artificial Intelligence/AI)
Deskripsi Mengenai Kecerdasan Buatan

Kecerdasan buatan atau dalam bahasa inggrisnya Artificial Intelligence
sering disingkat dengan AI yang merupakan cabang terpenting dalam dunia
komputer. Akhir-akhir ini, teknologi AI telah begitu banyak mempengaruhi
kehidupan manusia. AI kini berada disekeliling kita, di dalam kehidupan
sehari-hari kita, boleh dikatakan tidak ada satu pun peralatan yang tidak
menggunakan teknologi AI.
Di rumah, radio, mesin cuci, kulkas, ponsel, dll dilengkapi dengan Integrated
Circuit komputer yang mempunyai AI. Dengan kata lain AI ialah ilmu dan
rekayasa yang membuat mesin mempunyai intelligensi tertentu khususnya
program komputer yang ‘cerdas’ (John McCarthy, 1956).



Deskripsi Perkuliahan
Perkuliahan ini akan memberikan dasar tentang
kecerdasan buatan yang berfokus pada beberapa
aplikasi dari kecerdasan buatan dan beberapa teknik
penyelesaian masalah dalam kecerdasan buatan yang
biasa disebut dengan istilah soft computing. Selain
mempelajari beberapa teori dan aplikasi dari sistem
cerdas, mahasiswa juga diharapkan mampu
menuangkan ide-ide sederhana untuk menciptakan
suatu sistem cerdas yang dapat membantu
meringankan tugas manusia.
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Mengapa mempelajari ARTIFICIAL INTELLIGENCE
atau AI (dalam Bahasa Indonesia = Kecerdasan
Buatan) ?
Bisakah mesin berpikir?
Jika bisa, bagaimana caranya?
Dan jika tidak bisa, kenapa tidak?
Dengan AI berusaha membangun entitasentitas cerdas yang sesuai dengan
pemahaman manusia.

Definisi kecerdasan
kemampuan untuk …
 belajar atau mengerti dari pengalaman,
 memahami pesan yang kontradiktif dan ambigu,
 menanggapi dengan cepat dan baik atas
situasi yang baru,
 menggunakan penalaran dalam memecahkan
masalah serta menyelesaikannya dengan efektif
(Winston dan Pendergast, 1994)

Apa itu AI ?
 Merupakan kawasan penelitian, aplikasi dan instruksi
yang terkait dengan pemrograman komputer untuk
melakukan sesuatu hal - yang dalam pandangan
manusia adalah – cerdas (H. A. Simon [1987])


Sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer
melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan
lebih baik oleh manusia (Rich and Kinight [1991])

Para ahli mendefinisikan AI menjadi empat kategori:
§ Systems that think like humans
§ Systems that act like humans
§ Systems that think rationally
§ Systems that act rationally
Acting rationally dengan pendekatan rational agent, berdasarkan
pemikiran bahwa komputer bisa melakukan penalaran secara
logis dan juga bisa melakukan aksi secara rasional berdasar
dari hasil penalaran.

Kecerdasan buatan mampu membuat mesin
menjadi cerdas (berbuat seperti yang
dilakukan manusia)
Kecerdasan buatan adalah studi bagaimana
membuat komputer dapat melakukan sesuatu
sebaik yang dilakukan manusia

Kecerdasan buatan adalah kumpulan peralatan yang
sangat powerful dan metodologis dalam
menyelesaikan masalah bisnis
Kecerdasan buatan meliputi studi tentang
pemrograman simbolik, problem solving, dan
pencarian (searching)

Era Komputer elektronik *1941*
 Masa Persiapan AI *1943-1956*
 Awal perkembangan AI *1952-1969*
 Perkembangan AI melambat *1966-1974*
 Sistem berbasis pengetahuan *1969-1979*
 AI menjadi sebuah industri *1980-1988*
 Kembalinya jaringan syaraf tiruan *1986sekarang*


Teknik pencarian, yaitu teknik penyelesaian
masalah yang mempresentasikan masalah ke
dalam ruang keadaan (state) dan secara
sistematis melakukan pembangkitan dan
pengujian state-state dari initial state sampai
ditemukan suatu goal state.
 Searching : digunakan dalam pencarian rute
optimum untuk memandu seseorang di perjalanan,
misal di swedia setiap taksi dilengkapi dengan
GPS (Global Positioning System)

Teknik penalaran, yaitu teknik
penyelesaian masalah yang merepresentasikan
maslah kedalm logic (mathematics tools yang
digunakan untuk merepresentasikan dan
memanipulasi fakta dan aturan).
 Reasoning : software permainan catur HITECH
adalah sistem AI pertama yg berhasil
mengalahkan grandmaster dunia Arnold
Danker



Suatu metode penyelesaian masalah
dengan cara memecah masalah dalam sub-sub
masalah yang lebih kecil, menyelesaikan sub-sub
masalah satu demi satu, kemudian menggabungkan
solusi-solusi dari sub-sub masalah tersebut menjadi
sebuah solusi lengkap dengan tetap mengingat dan
menangani interaksi yang terdapat pada sub-sub
masalah tersebut
Planning : dalam dunia manufaktur dan robotik.
Software Optimum – AIV adalah suatu planner yang
digunakan oleh European Space Agency untuk
perakitan pesawat terbang.

secara otomatis menemukan aturan
yang diharapkan bisa berlaku umum untuk datdata ang belum pernah kita ketahui.
 Learning : digunakan dalam bidang
transportasi. Software ALVINN digunakan pada
sebuah mobil tanpa dikemudikan manusia 
dg menggunakan JST yg dilatih dengan
berbagai gambar kondisi jalan ray yg ditangkap
kamera pada mobil.
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Menurut Anda seberapa penting bid. Ilmu AI untuk
kehidupan manusia? Jelaskan justifikasi anda.
Untuk mempercepat perkembangan AI sehingga
menghasilkan produk2 yag berguna bagi manusia,
menurut Anda definisi AI seperti apa?
Carilah contoh perkembangan AI dalam dunia
pendidikan. Jelaskan contoh aplikasi tersebut.

An agent is anything that can be viewed as perceiving its
environment through sensors and acting upon that
environment through actuators. (Stuart, Norvig. 2003)

Example:
Sensors  eyes, ears
Actuators  hands, legs, mouth
Sensors  cameras, infra red
Actuators  motors

A performances measure embodies the
criterion for success of an agents behaviour.
When an agent is plunked down in a
environment, it generates a sequence of
actions according to the percepts it receives.
This sequence of actions causes the
environment go to through a sequence of
states.

A problem can be defined formally by four
components:
 States
 Initial state
 Successor function
 Goal test
 Path cost

Example: VACUUM WORLD
 States
The agent is one of two locations, each of
which might or might not contain dirt.
Thus there are 2 x 2 2 = 8 possible world states

initial state

: Any state can be designed as the

: This generates the legal
states that result from trying the tree actions
(Left, Right, Suck)
: This checks whether all the squares
clean
: Each step cost 1, so the path cost is
the number of steps in the path.

Search technique that is solving
problems that present a problem into a
state space (state) and are systematically
generating and testing state-of the
initial state to find a goal state.

Dibedakan dalam dua jenis:
q Pencarian buta/tanpa informasi (Blind Uninformed search)
q Pencarian Heuristik/dengan informasi
(
)
Setiap metode mempunyai karakteristik yang
berbeda-beda dengan kelebihan dan
kekurangan masing-masing.

Untuk mengukur performansi metode pencarian
(karena berhubungn dengan simpul-simpul),
terdapat empat kriteria yang dapat digunakan:
 Completeness : Apakah metode tersebut
menjamin penemuan solusi jika solusinya
memang ada?
 Time complexity : Berapa lama waktu yang
diperlukan?
 Space complexity : Berapa banyak memori yang
diperlukan?
 Optimality : Apakah metode tersebut menjamin
menemukan solusi yang terbaik jika terdapat
beberapa solusi berbeda?

= faktor percabangan (
/
yang dimiliki dari suatu simpul parent/
)
= kedalaman solusi
Jumlah simpul yang harus disimpan sebanyak O(b
pangkat d)
Misal : b = 10 dan d = 8
Maka BFS membangkitkan dan menyimpan sebanyak
100 + ….. + 108 = 111.111.111 = 108

Depth

Nodes

Time

Memory

2

1100

11 seconds

1 megabytes

4

111.100

11 seconds

106 megabytes

6

10 7

19 minutes

10 gigabytes

8

10 9

31 hours

1 tetabytes

10

10 11

129 days

101 terbytes

12

10 13

35 years

10 petabytes

14

10 15

3.523 years

1 exabyte

Time and memory requirements for breadth-firs serach. The numbers
shown assuming brnching factor b = 10; 10.000 nodes/second; 1000
bytes/node

Tidak ada informasi awal yang digunakan
dalam proses pencarian.
 √ Breadth-First Search (BFS)
 √ Depth-First Search (DFS)
 Depth-Limited Search (DLS)
 Uniform Cost Search (UCS)
 Iterative-Deepening Search (IDS)
 Bi-Directional Search(BDS)

Breadth-first serach is a simple strategy in which
the root node is expanded firs, then all the
successors of the root node are expanded next,
then their successor and so on.
 Pencarian dilakukan pada semua simpul dalam
setiap level secara berurutan dari kiri ke kanan.
 Jika pada satu level belum ditemukan solusi,
maka pencarian dilanjutkan pada level berikutnya
dst… sampai solusi terpenuhi
 Membutuhkan memori besar, sulit
diimplementasikan pada dunia nyata.


Boat fox duck corn
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D ll bfc
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Depth-first search always expands the deepest
node in the current fringe of the search tree.
 Pencarian dilakukan pada suatu simpul dalam
setiap level dari yang paling kiri.
 Jika pada level yang terdalam solusi belum
ditemukan, maka pencarian dilanjutkan pada
simpul sebelah kanan dan simpul yang kiri dapat
dihaps dari memori. Demikian seterusnya sampai
ditemukan solusi.
 Kelebihan Pemakaian memori lebih sedikit, jika
solusi yang dicari berada pada level yang dalm
paling kiri, mka DFS akan menemukannya dengan
cepat.


For the depth limited search, the problem of
unbounded tress can be alleviated by supplying
depth-first-search with pre-determined depth limit
l are treated as if they have no successors.
 Berusaha mengatasi kelemahan DFS (yg
mempunyai kelemahan tidak complete) dengan
membatasi kedalaman maksimum dari suatu jalur
solusi. Dengan syarat harus mengetahui berapa
level maksimum dari suatu solusi.
 Jika batasan kedalaman terlalu kecil, DLS tidak
dapat menemukan solusi yang ada.


Hampir sama dengan BFS
 Menggunakan urutan path cost dari paling
kecil sampai yang terbesar.
 UCS berusaha menemukan solusi dengan total
path cost yang terendah yang dihitung
bedasarkan path cost dari node asal s.d node
tujuan.
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Sebuah masalah pencarian rute dari kota S menuju kota G. Pada masalah
ini digunakan basis data berupa path cost antara satu kota dengan kota
lainnya. (Suyanto, 2007:10)
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Angka pada setiap simpul menyatakan path cost . Pada akhirnya UCS
menemukan S-B-G sebagai rute dengan minimum path cost 10. (Suyanto,
2007:10)
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IDS merupakan metode yang menggabungkan
kelebihan BFS (complete dan optimal) dan DFS
(space complexiti rendah atau membutuhkan
sedikit memori).
 IDS melakukan pencarian secara iteratif
menggunakan penelusuran DLS dimulai
dengan batasan level 0.
 Jika belum ditemukan solusi, maka dilanjutkan
pada level 1, dst sampai ditemukan solusi.


Pencarian buta tidak selalu dapat diterapkan
dengan baik, hal ini disebabkan waktu
aksesnya yang cukup lama serta besarnya
memori yang dibutuhkan.
 Kelemahan ini sebenarnya dapat diatasi jika
ada informasi tambahan (fungsi heuristik) dari
domain yang bersangkutan.


Heuristik adalah sebuah teknik yang
mengembangkan efisiensi dalam proses
pencarian, namun dengan kemungkinan
mengorbankan kelengkapan (completeness).
 Untuk dapat menerapkan heuristik tersebut
dengan baik dalam suatu domain tertentu,
diperlukan suatu Fungsi Heuristik.
 Fungsi heuristik digunakan untuk menghitung
path cost suatu node tertentu menuju ke node
tujuan.




Kasus 8-puzzle
Ada 4 operator yang dapat digunakan untuk menggerakkan dari
satu keadaan (state) ke keadaan yang baru.





Geser ubin kosong ke kiri
Geser ubin kosong ke kanan
Geser ubin kosong ke atas
Geser ubin kosong ke bawah

Informasi yang diberikan dapat berupa jumlah
ubin yang menempati posisi yang benar.
Jumlah yang lebih tinggi adalah yang
diharapkan.
 Sehingga langkah selanjutnya yang harus
dilakukan adalah menggeser ubin kosong ke


Informasi yang diberikan berupa straight-line distance (jarak
dalam garis lurus) antara tiap kota dengan Bucharest.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

√ Generate and Test (Pembangkit dan
Pengujian)
√ Hill Climbing (Pendakian Bukit)
Best First Search (Pencarian Terbaik
Pertama)
Simulated Annealing
A*
√ Djikstra




Metode Generate-and-Test (GT) adalah metode yang
paling sederhana dalam teknik pencarian heuristik.
Di dalam GT, terdapat dua prosedur penting:





Pembangkit (generate), yang membangkitkan semua solusi
yang mungkin.
Test, yang menguji solusi yang dibangkitkan tersebut.

Algoritma GT menggunakan prosedur Depth First
Search karena suatu solusi harus dibangkitkan secara
lengkap sebelum dilakukan Test.

Jika pembangkitan atau pembuatan
solusi–solusi yang dimungkinkan dapat
dilakukan secara sistematis, maka prosedur ini
akan dapat segera menemukan solusinya, (bila
ada).
 Namun, jika ruang problema sangat besar,
maka proses ini akan membutuhkan waktu
yang lama.
 Metode generate and test ini kurang efisien
untuk masalah yang besar atau kompleks







Travelling Salesman Problem (TSP)
Seorang salesman ingin mengunjungi sejumlah n kota.
Akan dicari rute terpendek di mana setiap kota hanya boleh
dikunjungi tepat 1 kali.
Jarak antara tiap-tiap kota sudah diketahui. Misalkan ada 4
kota dengan jarak antara tiap-tiap kota seperti terlihat pada
gambar berikut.
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Penyelesaian dengan menggunakan Generate-and-Test
dilakukan dengan membangkitkan solusi-solusi yang mungkin
dengan menyusun kota-kota dalam urutan abjad, yaitu:
 A-B-C-D
 A-B-D-C
 A-C-B-D
 A-C-D-B
 dan seterusnya

Misalkan kita mulai dari node A. Kita pilih sebagai
keadaan awal adalah lintasan ABCD dengan
panjang lintasan = 18.
 Kemudian kita lakukan backtracking untuk
mendapatkan lintasan ABDC dengan panjang
lintasan = 19.


Lintasan ini kita bandingkan dengan lintasan
ABCD, ternyata ABDC > ABCD, sehingga lintasan
terpilih adalah ABCD.
 Kita lakukan lagi backtracking untuk
mendapatkan lintasan ACBD (=16), ternyata ACBD
< ABCD, maka lintasan terpilih sekarang adalah
ACBD.
 Demikian seterusnya hingga ditemukan solusi
yang sebenarnya.
 Salah satu kelemahan dari metode ini adalah
perlunya dibangkitkan semua kemungkinan solusi
sehingga membutuhkan waktu yang cukup besar
dalam pencariannya.


ALGORITMA :
 Initial State : Keadaan awal yg diberikan
 Goal State : Rute terpendek
 Buatlah/bangkitkan semua solusi yang
memungkinkan. Solusi bisa berupa suatu
keadaan (state) tertentu. Solusi juga bisa
berupa sebuah jalur dari satu posisi asal ke
posisi tujuan, seperti dalam kasus pencarian
rute dari satu kota asal ke kota tujuan.

Analisa solusi awal dan hitung jarak yang
dibutuhkan untuk menyelesaikan solusi
tersebut. Solusi awal adalah solusi terbaik.
 Analisa solusi berikutnya. Jika jarak dari solusi
berikutnya lebih pendek dari pada jarak solusi
sebelumnya, maka solusi berikutnya adalah
solusi terbaik.
 Lakukan sampai seluruh solusi selesai
dianalisa






Hampir sama Generate and Test, perbedaan
terjadi pada feedback dari prosedur test untuk
pembangkitan keadaan berikutnya.
Tes yang berupa fungsi heuristik akan
menunjukkan seberapa baik nilai terkaan yang
diambil terhadap keadaan lain yang mungkin

Ruang keadaan berisi semua kemungkinan
lintasan yang mungkin. Operator digunakan
untuk menukar posisi kota-kota yang
bersebelahan. Fungsi heuristik yang digunakan
adalah panjang lintasan yang terjadi.
 Operator yang akan digunakan adalah
menukar urutan posisi 2 kota dalam 1 lintasan.
Bila ada n kota, dan ingin mencari kombinasi
lintasan dengan menukar posisi urutan 2 kota,
maka akan didapat sebanyak :


Keenam kombinasi ini akan dipakai semuanya sebagai
operator, yaitu :
Tukar 1,2 = menukar urutan posisi kota ke – 1 dengan kota ke – 2
Tukar 2,3 = menukar urutan posisi kota ke – 2 dengan kota ke – 3
Tukar 3,4 = menukar urutan posisi kota ke – 3 dengan kota ke – 4
Tukar 4,1 = menukar urutan posisi kota ke – 4 dengan kota ke – 1
Tukar 2,4 = menukar urutan posisi kota ke – 2 dengan kota ke – 4
Tukar 1,3 = menukar urutan posisi kota ke – 1 dengan kota ke – 3




Keadaan awal, lintasan ABCD (=19).
Level pertama, hill climbing mengunjungi BACD (=17), BACD (=17) < ABCD
(=19), sehingga




Level kedua, mengunjungi ABCD, karena operator Tukar 1,2 sudah dipakai
BACD, maka pilih node




BACD menjadi pilihan selanjutnya dengan operator Tukar 1,2
lain yaitu BCAD (=15), BCAD (=15) < BACD (=17)

Level ketiga, mengunjungi CBAD (=20), CBAD (=20) > BCAD (=15), maka
pilih node lain yaitu




Level keempat, mengunjungi DBAC (=15), DBAC(=15) > BDAC (=14), maka
pilih node lain yaitu





BADC (=21), pilih node lain yaitu BDCA (=13), BDCA (=13) < BDAC (=14)

Level kelima, mengunjungi DBCA (=12), DBCA (=12) < BDCA (=13)
Level keenam, mengunjungi BDCA, karena operator Tukar 1,2 sudah dipakai
DBCA, maka pilih node




BCDA (=18), pilih node lain yaitu DCAB (=17), pilih node lain yaitu BDAC (=14), BDAC
(=14) < BCAD (=15)

lain yaitu DCBA, pilih DBAC, pilih ABCD, pilih DACB, pilih CBDA

Karena sudah tidak ada node yang memiliki nilai heuristik yang lebih kecil
dibanding nilai heuristik DBCA, maka node DBCA (=12) adalah lintasan
terpendek (SOLUSI)



Algoritma:
1. Initial State
2. Goal State
3. Evaluasi keadaan awal, jika tujuan berhenti, jika
tidak lanjut dengan keadaan sekarang sebagai
keadaan awal
4. Kerjakan langkah berikut sampai solusi
ditemukan atau tidak ada lagi operator baru
sebagai keadaan sekarang :

i.

Cari operator yang belum pernah digunakan. Gunakan
operator untuk keadaan yang baru.

ii.

Evaluasi keadaan sekarang:
a)
b)

c)

Jika keadaan tujuan , keluar.
Jika bukan tujuan, namun nilainya lebih baik dari
sekarang, maka jadikan keadaan tersebut sebagai
keadaaan sekarang
Jika keadaan baru tidak lebih baik daripada
keadaan sekarang, maka llanjutkan iterasi.

Steepest – ascent hill climbing hampir sama
dengan simple – ascent hill climbing, hanya
saja gerakan pencarian tidak dimulai dari kiri,
tetapi berdasarkan nilai heuristik terbaik.
 Gerakan pencarian selanjutnya berdasar nilai
heuristik terbaik







Keadaan awal, lintasan ABCD (=19).
Level pertama, hill climbing memilih nilai heuristik terbaik yaitu ACBD (=12)
sehingga ACBD
menjadi pilihan selanjutnya.
Level kedua, hill climbing memilih nilai heuristik terbaik, karena nilai heuristik lebih
besar dibanding ACBD, maka hasil yang diperoleh lintasannya tetap ACBD (=12)



Algoritma:
1)
2)
3)

4)

Initial State
Goal State
Evaluasi keadaan awal, jika tujuan berhenti jika
tidak lanjut dengan keadaan sekarang sebagai
keadaan awal
Kerjakan hingga tujuan tercapai atau hingga
iterasi tidak memberi perubahan sekarang :

i.
ii.

Tentukan SUCC sebagai nilai heuristik terbaik dari
successor-successor
Kerjakan tiap operator yang digunakan oleh keadaan
sekarang.
a.
b.

iii.

Gunakan operator tersebut dan bentuk keadan baru
Evaluasi keadaan baru. Jika tujuan keluar, jika bukan
bandingkan nilai heuristiknya dengan SUCC. Jika lebih baik
jadikan nilai heuristik keadaan baru ter sebut sebagai SUCC.
Jika tidak, nilai SUCC tidak berubah.

Jika SUCC lebih baik dari nilai heuristik keadaan
sekarang, ubah SUCC menjadi keadaan sekarang.

No
NIM
1 1852050021
2 1852050001
3 1852050019
4 1852050020
5 1852050014
6 1852050012
7 1852050010
8 1852050015
9 1852050009
10 1852050008
11 1852050007
12 1852050006
13 1852050005
14 1852050003
15 1852050002

Nama
MARIA FATIMA WOWO
ARLEN YOHANIS WELL RENWARIN
MILA NOVITA
EZRA HERTY YUNITA
RIDWAN LEKSONO
JONSEN
EMILIA VERONIKA
FILIP DONATAL
RIYAN SIYENTANU MAREAT SAKERU
GIRCE IVONE LAYELA
JOSUA HUTAPEA
DAVID SOALOON SIAHAAN
ALBERTO LEO AGUNG
WILLIAM SALOM PALURUAN
ANDREW PAUL WIJAYA

Tidak_Hadir
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Sakit

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Izin

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Hadir

13
11
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

TotalPertemuan

13
11
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
Fakultas Teknik
BERITA ACARA
UJIAN AKHIR SEMESTER GASAL TA. 2021/2022
Pada hari ini, Kamis tanggal, 27 Januari 2022, telah dilangsungkan Ujian
Akhir Semester Gasal TA. 2021/2022:
Kode-Matakuliah
Program Studi

: 52018153
: Teknik : Elektro – Mesin – Arsitektur - Sipil

Waktu Ujian

: 13.30 - 15.00

Dosen Penguji

: Susilo, S.Kom., MT

Tempat/Ruang/Kelas

: Daring - MS Teams

Jumlah mahasiswa terdaftar

: 15 mhs

Jumlah mahasiswa hadir

: 15 mhs

Jumlah mahasiswa tidak hadir : 0 mhs
Jumlah Berkas

: 15 exp

Hal-hal/kejadian yang perlu dicatat selama ujian berlangsung Lancar_
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Demikian Berita Acara Ujian ini dibuat dengan sebenarnya :
Pengawas :
1. Susilo, S.Kom, M

Tanda Tangan :
1. ___________________

2. ____________________________________

2. ___________________

NB : Dibuat rangkap 3, lembar 1 untuk dosen ybs, lbr ke 2 untuk arsip,lbr ke 3 untuk SDM

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
Fakultas Teknik
BERITA ACARA
UJIAN TENGAH SEMESTER GASAL TA. 2021/2022
Pada hari ini, Kamis tanggal, 4 November 2021, telah dilangsungkan Ujian
Tengah Semester Gasal TA. 2021/2022:
Kode-Matakuliah
Program Studi

: 52018153 - Intelegensi Buatan
: Teknik : Elektro – Mesin – Arsitektur - Sipil

Waktu Ujian

: 09.10 - 11.00 wib

Dosen Penguji

: Susilo, S.Kom., MT

Tempat/Ruang/Kelas

: MS Team Online

Jumlah mahasiswa terdaftar

: 15 mhs

Jumlah mahasiswa hadir

: 15 mhs

Jumlah mahasiswa tidak hadir : ___________________________________________
Jumlah Berkas

: 15 mhs

Hal-hal/kejadian yang perlu dicatat selama ujian berlangsung
Berlangsung Tertib dan Lancar
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Demikian Berita Acara Ujian ini dibuat dengan sebenarnya :
Pengawas :
1. Susilo, S.Kom., MT

Tanda Tangan :
1. ___________________

2. ____________________________________

2. ___________________

NB : Dibuat rangkap 3, lembar 1 untuk dosen ybs, lbr ke 2 untuk arsip,lbr ke 3 untuk SDM

Presensi Ujian Akhir Semester
Mahasiswa/i
Universitas Kristen Indonesia

Berlaku Sejak:

14/01/2022 Revisi:
Halaman:

Fakultas

: FAKULTAS TEKNIK

Program Studi

: 520 - Teknik Elektro - S1

Tahun Akademik

: Tahun Akademik 2021/2022 - Semester

Gasal Mata Kuliah

: 52018153 - Intelegensi Buatan - 3 SKS -

(Kelas: A) Dosen

: Susilo S.Kom., M.T

Tanggal Ujian

:

Jam Ujian

:

Tempat Ujian

:

No

NIM

Nama

Tanda Tangan

1

185205000 ARLEN YOHANIS WELL RENWARIN

OK Online

2

185205000 ANDREW PAUL WIJAYA

OK Online

1
2

3

OK Online

185205000 WILLIAM SALOM PALURUAN
3

4

OK Online

185205000 ALBERTO LEO AGUNG
5

5

OK Online

185205000 DAVID SOALOON SIAHAAN
6

6

OK Online

185205000 JOSUA HUTAPEA
7

7

OK Online

185205000 GIRCE IVONE LAYELA
8

8

185205000 RIYAN SIYENTANU MAREAT SAKERU

OK Online

9
9

OK Online

185205001 EMILIA VERONIKA
0

10

OK Online

185205001 JONSEN
2

11

OK Online

185205001 RIDWAN LEKSONO
4

12

OK Online

185205001 FILIP DONATAL
5
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Berlaku Sejak:

OK Online

185205001 MILA NOVITA
9

14

185205002 EZRA HERTY YUNITA

OK Online

15

185205002 MARIA FATIMA WOWO

OK Online

14/01/2022 Revisi:
Halaman:

0
1

Paraf Dosen

Catatan: Tidak diperkenankan tulisan tangan untuk NIM dan Nama

Dosen Pengajar,
Jakarta 31/01/2022

(.Susilo, S.Kom., MT.)
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Fakultas
Program Studi
Tahun Akademik
Kuliah
Dosen
Tanggal Ujian
Jam Ujian
Tempat Ujian

No

Berlaku Sejak: 10/27/2021
Revisi:
Halaman:

: FAKULTAS TEKNIK
: 520 - Teknik Elektro - S1
: Tahun Akademik 2021/2022 - Semester Gasal Mata
: 52018153 - Intelegensi Buatan - 3 SKS - (Kelas: A)
: Susilo S.Kom., M.T
: 4 November 2021
: 09.10 - 11.35
: MS Teams Online

NIM

Nama

Tanda Tangan

1

1852050001

ARLEN YOHANIS WELL RENWARIN

ONLINE

2

1852050002

ANDREW PAUL WIJAYA

ONLINE

3

1852050003

WILLIAM SALOM PALURUAN

ONLINE

4

1852050005

ALBERTO LEO AGUNG

ONLINE

5

1852050006

DAVID SOALOON SIAHAAN

ONLINE

6

1852050007

JOSUA HUTAPEA

ONLINE

7

1852050008

GIRCE IVONE LAYELA

ONLINE

8

1852050009

RIYAN SIYENTANU MAREAT SAKERU

ONLINE

9

1852050010

EMILIA VERONIKA

ONLINE

10

1852050012

JONSEN

ONLINE

11

1852050014

RIDWAN LEKSONO

ONLINE

12

1852050015

FILIP DONATAL

ONLINE

13

1852050019

MILA NOVITA

ONLINE

14

1852050020

EZRA HERTY YUNITA

ONLINE

15

1852050021

MARIA FATIMA WOWO

ONLINE
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Nilai Ujian Tengah
Semester

Presensi Ujian Tengah Semester
Mahasiswa/i
Universitas Kristen Indonesia

Fakultas
Program Studi
Tahun Akademik
Kuliah
Dosen
Tanggal Ujian
Jam Ujian
Tempat Ujian

No

Berlaku Sejak: 10/27/2021
Revisi:
Halaman:

: FAKULTAS TEKNIK
: 520 - Teknik Elektro - S1
: Tahun Akademik 2021/2022 - Semester Gasal Mata
: 52018153 - Intelegensi Buatan - 3 SKS - (Kelas: A)
: Susilo S.Kom., M.T
:
:
:

NIM

Nama

Tanda Tangan

Nilai Ujian Tengah
Semester

Paraf Dosen

Catatan: Tidak diperkenankan tulisan tangan untuk NIM dan Nama

Dosen Pengajar, Jakarta
05/11/2021

(Susilo, S.Kom., MT)
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