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MMEETTOODDAA  PPEERRAANNCCAANNGGAANN  AARRSSIITTEEKKTTUURR  IIII  

PPEERRTTEEMMUUAANN  KKEELLIIMMAA  ++  DDUUKKUUNNGGAANN  MMUULLTTIIMMEEDDIIAA  ++  DDIISSKKUUSSII  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

DDAASSAARR--DDAASSAARR  PPEEMMRROOGGRRAAMMAANN  AARRSSIITTEEKKTTUURR  

  PPEENNDDAAHHUULLUUAANN  

  PPEEMMRROOGGRRAAMMAANN  ==  PPEENNYYUUSSUUNNAANN  PPRROOGGRRAAMM    HHAASSIILLNNYYAA  PPRROOGGRRAAMM  

  MMAASSAALLAAHH  KKEESSEELLUURRUUHHAANN  

  IINNDDEEKKSS  IINNFFOORRMMAASSII  ==  HHAASSIILL  PPEEMMRROOGGRRAAMMAANN    HHAASSIILLNNYYAA  PPRROOGGRRAAMM  

  WWOORRKKSSHHOOPP  

  PPEENNDDAAHHUULLUUAANN  

PPeennyyuussuunnaann  pprrooggrraamm  aarrssiitteekkttuurr  sseeccaarraa  tteerroorrggaanniissaassii  tteellaahh  mmuunnccuull  sseejjaakk  dduuaa  

ppuulluuhh  ttaahhuunn  yyaanngg  llaalluu..  PPrrooggrraamm  aarrssiitteekkttuurr  ddii  ssiinnii  ddaappaatt  ddiijjeellaasskkaann  sseebbaaggaaii  

sseelluurruuhh  hhaall  ((ffrroomm  aa  ttoo  zz))  yyaanngg  ddiibbuuttuuhhkkaann  sseellaammaa  pprroosseess  ppeerreennccaannaaaann  ddaann  

ppeerraannccaannggaann  aarrssiitteekkttuurr,,  mmuullaaii  ddaarrii  ppeenngguummppuullaann  DDAATTAA  ssaammppaaii  ddeennggaann  

ppeenneennttuuaann  KKOONNSSEEPP  RRAANNCCAANNGGAANN..  

UUnnttuukk  mmooddeell--mmooddeell  DDeessaaiinn  sseebbaaggaaii  PPrroobblleemm  SSoollvviinngg  pprroosseess  yyaanngg  aakkaann  tteerrjjaaddii  

aaddaallaahh  sseeppeerrttii  ddiiaaggrraamm  ddii  bbaawwaahh  iinnii..  DDeessaaiinn  aarrssiitteekkttuurraall  mmeennggeennaall  dduuaa  jjeenniiss  

ppeennyyeelleessaaiiaann  ppeerrmmaassaallaahhaann  yyaaiittuu::  

11..  PPuuzzzzllee  SSoollvviinngg  aattaauu  UUnnsseellff--CCoonnsscciioouuss  DDeessiiggnn,,  ddaann  

22..  PPrroobblleemm  SSoollvviinngg  aattaauu  SSeellff--CCoonnsscciioouuss  DDeessiiggnn..  

PPeemmrrooggrraammaann  yyaanngg  aakkaann  ddiippeellaajjaarrii  mmeerruuppaakkaann  ssaallaahh  ssaattuu  FFaassaa  ddaarrii  PPrroobblleemm  

SSoollvviinngg//  SSeellff--CCoonnsscciioouuss  DDeessiiggnn..  PPeennyyuussuunnaann  pprrooggrraamm  yyaanngg  ddiiiikkuuttii  ddeennggaann  

ppeerraannccaannggaann  aattaauu  ddeessaaiinn  mmeennggaallaammii  ppeerrkkeemmbbaannggaann  yyaanngg  ssaannggaatt  ppeessaatt  
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sseeddeemmiikkiiaann  rruuppaa,,  sseehhiinnggggaa  sseerriinnggkkaallii  ddiitteennttuukkaann  oolleehh  mmeettooddaa--mmeettooddaa  

ppeerraannccaannggaann  pprriibbaaddii..  

SSaallaahh  ssaattuu  mmeettooddaa  aaddaa  yyaanngg  bbeerrggaannttuunngg  kkeeppaaddaa  jjeenniiss  ddaattaa  ddaann//  aattaauu  

iinnffoorrmmaassii  yyaanngg  ddiippeerrlluukkaann,,  ddaann  aaddaa  ppuullaa  yyaanngg  lleebbiihh  bbeerrggaannttuunngg  kkeeppaaddaa  ssiikkaapp--

ssiikkaapp  ddaann  ppeerraann  sseerrttaa  ppaarraa  kklliieenn  ((jjeellaasskkaann  KKLLIIEENN  ddaann  PPAATTRROONN))..  

DDaaffttaarr  mmeettooddaa  ppeerraannccaannggaann  aarrssiitteekkttuurr  yyaanngg  mmuunnccuull  ssaannggaatt  ppaannjjaanngg,,  aakkaann  

tteettaappii  tteerrddaappaatt  sseeddiikkiittnnyyaa  55  ((lliimmaa))  mmeettooddaa  yyaanngg  kkhhaass  yyaanngg  bbeerrbbeeddaa  ssaattuu  ssaammaa  

llaaiinn  sseebbaaggaaii  bbeerriikkuutt  ::  

11..  MMeettooddaa  AA,,  mmeettooddaa  yyaanngg  mmeenngggguunnaakkaann  kkoommppuutteerr  bbaaiikk  ppaaddaa  

ppeennyyuussuunnaann  pprrooggrraamm  mmaauuppuunn  ppaaddaa  rraannccaannggaann  sskkeemmaattiikk..  

22..  MMeettooddaa  BB,,  mmeettooddaa  yyaanngg  mmeenneekkaannkkaann  ppaaddaa  iinnffoorrmmaassii  ppeennggeemmbbaannggaann  

rraannccaannggaann  ddeennggaann  aattaauu  ttaannppaa  mmeenngggguunnaakkaann  kkoommppuutteerr..  

33..  MMeettooddaa  CC,,  mmeettooddaa  yyaanngg  ssiikklliikk  aannttaarraa  ppeennyyuussuunnaann  pprrooggrraamm  ddeennggaann  

rraannccaannggaann  sskkeemmaattiikk..  

44..  MMeettooddaa  DD,,  mmeettooddaa  yyaanngg  mmeennggggaabbuunnggkkaann  ppeennyyuussuunnaann  pprrooggrraamm  ddeennggaann  

rraannccaannggaann  sskkeemmaattiikk..  

55..  MMeettooddaa  EE,,  mmeettooddaa  ppeenneelluussuurraann  mmaassaallaahh  aattaauu  pprroobblleemm  sseeeekkiinngg  aaddaallaahh  

mmeettooddaa  yyaanngg  mmeellaakkuukkaann  ppeemmiissaahhaann  sseeccaarraa  tteeggaass  aannttaarraa  ppeennyyuussuunnaann  

pprrooggrraamm  ddeennggaann  rraannccaannggaann  sskkeemmaattiikk..  

  PPEEMMRROOGGRRAAMMAANN  ==  PPEENNYYUUSSUUNNAANN  PPRROOGGRRAAMM  

DDeessaaiinn  ==  RRaannccaannggaann  yyaanngg  BBAAIIKK  ttiiddaakk  bbeeggiittuu  ssaajjaa  tteerrjjaaddii,,  aakkaann  tteettaappii  

ddiirreennccaannaakkaann  aaggaarr  tteerrlliihhaatt  bbaaiikk  ddaann  bbeerrffuunnggssii  bbaaiikk,,  ddaann  hhaall  iinnii  aakkaann  tteerrjjaaddii  

aappaabbiillaa  ppaarraa  aarrssiitteekk  ddaann  kklliieenn  yyaanngg  bbaaiikk  bbeerrggaabbuunngg  ddaallaamm  uussaahhaa  yyaanngg  

bbiijjaakkssaannaa  ddaann  bbeerrssiiffaatt  kkeerrjjaassaammaa..  PPeemmrrooggrraammaann  ==  PPeennyyuussuunnaann  PPrrooggrraamm  

bbeerrddaassaarrkkaann  sseeggaallaa  ppeerrssyyaarraattaann  ddaarrii  ssuuaattuu  ddeessaaiinn  ((sseessuuaaii  ffuunnggssiinnyyaa))  yyaanngg  

ddiiuussuullkkaann,,  mmeerruuppaakkaann  ttuuggaass  uuttaammaa  aarrssiitteekk..  
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IIDDEEAA  PPEEMMRROOGGRRAAMMAANN  
PPEERRAANNCCAANNGGAANN  ==  

DDEESSAAIINN  

  

PPEEMMOOGGRRAAMMAANN  aattaauu  PPEENNYYUUSSUUNNAANN  

PPRROOGGRRAAMM  MMeenngguummppuullkkaann,,  mmeennyyuussuunn,,  

ddaann  mmeerreennccaannaakkaann  sseeggaallaa  hhaall  yyaanngg  

ddiippeerrlluukkaann  ddaallaamm  ddaann  sseellaammaa  pprroosseess  

ddeessaaiinn,,  aaggaarr  DDEESSAAIINN  tteerrlliihhaatt  ddaann  ddaappaatt  

bbeerrffuunnggssii  lleebbiihh  bbaaiikk..  

DDaallaamm  kkoonntteekkss  

aarrssiitteekkttuurr    HHaassiill  

bbeerruuppaa  rruuaanngg  aattaauu  

ggeedduunngg  bbaahhkkaann  

kkoottaa..  

  AANNAALLIISSIISS  ==  PPRROOBBLLEEMM  SSEEEEKKIINNGG  
SSIINNTTEESSIISS  ==  

PPRROOBBLLEEMM  SSOOLLVVIINNGG  

  

PPeennyyuussuunnaann  pprrooggrraamm  MMEETTOODDAA  EE  ==  PPeenneelluussuurraann  MMaassaallaahh  ==  PPrroobblleemm  SSeeeekkiinngg  

mmeelliibbaattkkaann  lliimmaa  llaannggkkaahh  ::  

11..  TTeettaappkkaann  ssaassaarraann,,  aappaa  yyaanngg  KKLLIIEENN  iinnggiinn  ccaappaaii  ddaann  mmeennggaappaa  ??  

22..  KKuummppuullkkaann  ddaann  aannaalliissiiss  ffaakkttaa,,  tteennttaanngg  aappaa  sseemmuuaannyyaa  iittuu  ??  

33..  UUnnggkkaappkkaann  ddaann  uujjii  kkoonnsseepp,,  bbaaggaaiimmaannaa  kklliieenn  iinnggiinn  mmeennccaappaaii  ssaassaarraann  

tteerrsseebbuutt  ??  

44..  TTeennttuukkaann  kkeebbuuttuuhhaann,,  bbeerraappaa  bbaannyyaakk  uuaanngg,,  rruuaanngg,,  ddaann  kkuuaalliittaass  ??  

55..  NNyyaattaakkaann  mmaassaallaahh,,  aappaakkaahh  yyaanngg  mmeerruuppaakkaann  kkeetteennttuuaann--kkeetteennttuuaann  

ppeennttiinngg  ddaann  aarraahh--aarraahh  uummuumm  yyaanngg  hhaarruuss  ddiiaammbbiill  rraannccaannggaann  bbaanngguunnaann  

??  

KKeelliimmaa  llaannggkkaahh  tteerrsseebbuutt  ttiiddaakk  bbeerrssiiffaatt  kkaakkuu,,  llaannggkkaahh--llaannggkkaahh  tteerrsseebbuutt  ppaaddaa  

uummuummnnyyaa  ttiiddaakk  mmeemmiilliikkii  uurruuttaann  yyaanngg  kkoonnssiisstteenn  ddeemmiikkiiaann  ppuullaa  iinnffoorrmmaassii  yyaanngg  

ddiippeerroolleehh  ttiiddaakk  hhaarruuss  tteerrllaalluu  tteeppaatt..    

CCoonnttoohh  ::  

  SSeebbuuaahh  uunniivveerrssiittaass  ddeennggaann  1100..000000  mmaahhaassiisswwaa,,  aattaauu  sseebbuuaahh  rruummaahh  ssaakkiitt  

ddeennggaann  330000  tteemmppaatt  ttiidduurr,,  aattaauu  sseebbuuaahh  kkeellaass  uunnttuukk  2255  mmuurriidd  aaddaallaahh  

hhaannyyaa  nnoommiinnaall  ddaann  bbuukkaann  uukkuurraann  sseebbeennaarrnnyyaa..  

  SSuummbbeerr--ssuummbbeerr  iinnffoorrmmaassii  ttiiddaakk  sseellaalluu  ddaappaatt  ddiiaannddaallkkaann,,  ddaann  

kkeemmaammppuuaann--kkeemmaammppuuaann  ppeerraammaallaann  aattaauu  pprreeddiikkssii  mmuunnggkkiinn  tteerrbbaattaass..  

LLaannggkkaahh--llaannggkkaahh  ddaann  iinnffoorrmmaassii  ttiiddaakk  mmeemmiilliikkii  kkeekkaakkuuaann  mmaauuppuunn  

kkeetteeppaattaann  ssuuaattuu  ppeerrssooaallaann  mmaatteemmaattiikk..  
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OOlleehh  kkaarreennaa  iittuu  ppeennyyuussuunnaann  pprrooggrraamm  aaddaallaahh  ssuuaattuu  pprroosseess  hheeuurriissttiikk  ddaann  bbuukkaann  

ssuuaattuu  aallggoorriittmmaa..  CCaattaattaann  ::  HHeeuurriissttiikk  ddaappaatt  ddiiaarrttiikkaann  sseebbaaggaaii  ttoo  iinnvveenntt  aattaauu  ttoo  

ddiissccoovveerr  aattaauu  mmeemmbbaannttuu  uunnttuukk  mmeennccaarrii  aattaauu  mmeemmppeellaajjaarrii,,  sseeddaannggkkaann  

AAllggoorriittmmaa  ddaappaatt  ddiimmeennggeerrttii  sseebbaaggaaii    pprroobblleemm--ssoollvviinngg  pprroocceedduurree::  aa  llooggiiccaall  

sstteepp--bbyy--sstteepp  pprroocceedduurree  ffoorr  ssoollvviinngg  aa  mmaatthheemmaattiiccaall  pprroobblleemm  iinn  aa  ffiinniittee  nnuummbbeerr  

ooff  sstteeppss,,  oofftteenn  iinnvvoollvviinngg  rreeppeettiittiioonn  ooff  tthhee  ssaammee  bbaassiicc  ooppeerraattiioonn..  MMiiccrroossoofftt®®  

EEnnccaarrttaa®®  22000066..  ©©  11999933--22000055  MMiiccrroossoofftt  CCoorrppoorraattiioonn..  AAllll  rriigghhttss  rreesseerrvveedd..  

  MMAASSAALLAAHH  KKEESSEELLUURRUUHHAANN  

MMaassaallaahh  kkeesseelluurruuhhaann  hhaarruuss  ddiikkeennaallii  ddaallaamm  bbiiddaanngg--bbiiddaanngg  FFuunnggssii,,  BBeennttuukk,,  

EEkkoonnoommii,,  ddaann  WWaakkttuu  ((44  PPEERRTTIIMMBBAANNGGAANN))  yyaanngg  bbeerrhhuubbuunnggaann  ddeennggaann  PPRROODDUUKK  

AARRSSIITTEEKKTTUURRAALL  sseeppeerrttii::  RRuuaanngg,,  GGeedduunngg,,  aattaauu  KKoottaa..  

PPrriinnssiipp::  PPRROODDUUKK  ((tteerrmmaassuukk  pprroodduukk  aarrssiitteekkttuurraall))  mmeemmiilliikkii  kkeesseemmppaattaann  yyaanngg  ssaammaa  

uunnttuukk  mmeennjjaaddii  lleebbiihh  bbeerrhhaassiill  aappaabbiillaa  sseellaammaa  pprroosseess  ppeerraannccaannggaann  kkee--44  

PPEERRTTIIMMBBAANNGGAANN  uuttaammaa  ddiippeerrhhaattiikkaann  ddaann  ddiippeerrttiimmbbaannggkkaann  sseeccaarraa  sseerreemmppaakk..    

11..  FFuunnggssii  mmeelliippuuttii  ::  mmaannuussiiaa,,  kkeeggiiaattaann,,  ddaann  ppeerrhhuubbuunnggaann..  

22..  BBeennttuukk  mmeelliippuuttii  ::  ttaappaakk,,  lliinnggkkuunnggaann,,  ddaann  kkuuaalliittaass..  

33..  EEkkoonnoommii  mmeelliippuuttii  ::  aannggggaarraann  uuttaammaa,,  bbiiaayyaa  ppeennggooppeerraassiiaann,,  ddaann  bbiiaayyaa  

ddaauurr  hhiidduupp..  

44..  WWaakkttuu  mmeelliippuuttii  ::  mmaassaa  llaalluu,,  mmaassaa  sseekkaarraanngg,,  ddaann  mmaassaa  ddeeppaann..  

  IINNDDEEKKSS  IINNFFOORRMMAASSII  

MMaattrriikksskkaann  kkeelliimmaa  llaannggkkaahh  ddeennggaann  mmaassaallaahh  kkeesseelluurruuhhaann,,  lliihhaatt  hhaallaammaann  3366  

bbuukkuu  PPrroobblleemm  SSeeeekkiinngg,,  WWiilllliiaamm  PPeennaa  aattaauu  IInnddeekkss  IInnffoorrmmaassii  ddii  hhaallaammaann  bbeerriikkuutt..  

KKEERRAANNGGKKAA  

  11  22  33  44  55  

SSAASSAARRAANN  FFAAKKTTAA  KKOONNSSEEPP  KKEEBBUUTTUUHHAANN  MMAASSAALLAAHH  

FFUUNNGGSSII            

BBEENNTTUUKK            

EEKKOONNOOMMII            

WWAAKKTTUU            

  

SSeelluurruuhh  hhaassiill  yyaanngg  bbeerraaddaa  ddii  ddaallaamm  kkee--1155  kkoottaakk  ddiisseebbuutt  sseebbaaggaaii  PPRROOGGRRAAMM  

bbeerruuppaa  IINNFFOORRMMAASSII  yyaanngg  tteerrlleebbiihh  ddaahhuulluu  hhaarruuss  DDIIOORRGGAANNIISSAASSIIKKAANN..  

PPEEMMRROOGGRRAAMM  mmeennggoorrggaanniissaassiikkaann  ddaann  mmeennggkkllaassiiffiikkaassiikkaann  iinnffoorrmmaassii  ++  

mmeennggoorrggaanniissaassiikkaann  dduunniiaa  iinnffoorrmmaassii  yyaanngg  lluuaass  ddaarrii  KKLLIIEENN  ddeennggaann  ssuuaattuu  

KKEERRAANNGGKKAA  RRAASSIIOONNAALL..  
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DDii  ssiinnii  PPEEMMRROOGGRRAAMM  ((aattaauu  mmeerraannggkkaapp  aarrssiitteekk))    mmeenngguurruuttkkaann  sseeddeemmiikkiiaann  rruuppaa  

IINNFFOORRMMAASSII  ddaappaatt  ddiimmeennggeerrttii  ddaann  ddaappaatt  ddiigguunnaakkaann  sseeccaarraa  eeffeekkttiiff  ddii  ddaallaamm  

ddiisskkuussii--ddiisskkuussii  ((aassiisstteennssii  aannttaarraa  AARRSSIITTEEKK  vvss  KKLLIIEENN))  ddaann  ppeennggaammbbiillaann  kkeeppuuttuussaann  

sseerrttaa  ddaappaatt  mmeerraannggssaanngg  kkeeppuuttuussaann--kkeeppuuttuussaann  KKLLIIEENN..  
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MMaannffaaaatt  KKEERRAANNGGKKAA  iinnii    MMeennggeecceekk  aattaauu  mmeemmeerriikkssaa  kkeebbeennaarraann  sseelluurruuhh  

kkeeiinnggiinnaann  KKLLIIEENN  ddaann  sseebbaaggaaii  ppeerrssiiaappaann  uunnttuukk  ddiisseerraahhkkaann  kkeeppaaddaa  

PPEERRAANNCCAANNGG,,  ddaallaamm  hhaall  iinnii  PPEEMMRROOGGRRAAMM  tteerrppiissaahh  ddeennggaann  PPEERRAANNCCAANNGG  

((AARRSSIITTEEKK))..  

  WWOORRKKSSHHOOPP  

IImmpplleemmeennttaassiikkaann  ppaaddaa  kkaassuuss  aarrssiitteekkttuurr  sseeddeerrhhaannaa..  

UUNNIIKKOOMM  ––  BBaanndduunngg,,  22001188  


