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MR. LIBRARIAN’S LIBRARY 

 

Deskripsi Soal 

Di Negri Kurcaci, tinggallah seorang kurcaci tua yang senang mengoleksi buku. Ia biasa dipanggil 

Mr. Librarian. Kurcaci di Negri Kurcaci sangat suka membaca buku dan biasanya mereka 

meminjam buku dari Mr. Librarian.  

 

Mr. Librarian memiliki cara yang sangat unik untuk meminjamkan buku pada para kurcaci. Di 

pagi hari, ia akan mengambil buku-buku yang akan ia pinjamkan hari tersebut dari gudangnya 

secara acak. Setelah itu, ia akan menyimpan buku-buku yang sudah ia pilih satu per satu secara 

bertumpuk ke dalam lemari kayu tua miliknya. Lemari kayu tua ini agak berbeda dengan lemari 

biasanya, pintunya ada dibagian atas, bukan di samping atau di depan.  

 

Jika sudah selesai memasukkan seluruh bukunya, ia akan membuka perpustakaannya. 

Kemudian para kurcaci akan berbaris di depan meja Mr. Librarian untuk meminjam buku yang 

ia mau. Tapi karena bentuk lemari yang unik ini, para kurcaci tidak selalu mendapatkan buku 

yang mereka inginkan ketika mereka sudah sampai di meja Mr. Librarian. Nah, kalau sudah 

begini, biasanya mereka akan mengantri berdiri lagi dibarisan paling belakang. Masing-masing 

kurcaci maksimal mengantri sebanyak 5 kali. Jika pada kali ke-5 ia berada di meja Mr. Librarian 

dan buku yang paling atas adalah buku yang ia inginkan, maka ia akan pulang dengan 

membawa buku tersebut. Jika pada kali ke-5 ia berada di meja Mr. Librarian dan tidak berhasil 

mendapatkan buku yang ia inginkan juga, ia akan pulang dan kembali lagi di hari berikutnya. 

Tugas anda adalah membuat cacatan dalam satu hari, kurcaci mana saja yang berhasil 

mendapatkan buku yang ia mau dan kurcaci mana yang tidak berhasil mendapatkan buku yang 

ia mau. 
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Spesifikasi input 

Input hanya terdiri dari satu buah tes kasus. Masukkan pertama adalah sebuah bilangan 

bulat N yang merupakan jumlah buku yang diambil dari gudang, 0<N<=100. N baris 

berikutnya adalah tumpukan buku yang dibawa oleh Mr. Librarian dari gudangnya. Judul 

buku tidak mengandung spasi. Buku-buku tersebut akan dimasukkan ke dalam lemari 

uniknya satu per satu sehingga buku yang paling bawah (yang diinput paling akhir) akan 

berada di paling atas. 

Masukkan berikutnya adalah bilangan bulat J yang merupakan jumlah antrian, 0<J<=100. J 

baris berikutnya adalah antrian nama kurcaci dan buku yang mau ia pinjam dipisahkan oleh 

spasi. Nama kurcaci hanya terdiri dari satu kata dan judul buku yang mau ia pinjam tidak 

mengandung spasi.  

 

Diasumsikan antrian tidak akan bertambah setelah para kurcaci berbaris, yang ada hanya 

kurcaci yang berbaris lagi ke belakang ketika ia belum memperoleh bukunya. 

 

Spesifikasi output 

Untuk setiap kurcaci: 

 Jika ia berhasil mendapatkan buku yang ia inginkan, tampilkan judul buku yang ia 

dapatkan dan berapa kali ia harus mengantri untuk mendapatkan buku yang ia inginkan. 

(perhatikan contoh output!) 

 Jika ia tidak berhasil mendapatkan buku yang ia inginkan, tampilkan judul buku yang ia 

mau. (perhatikan contoh output!) 

Tampilkan kurcaci sesuai dengan urutan pulangnya.  

Perhatikan bahwa judul buku yang diinginkan dan judul buku yang ada tidak memperhatikan 

huruf-huruf kapitalnya (case insensitive). Contoh, CERITA_MALAM dan cerita_malam 

dianggap sama. 

Perhatikan format output! Bila berbeda dengan contoh akan dianggap salah. 
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Contoh input 

10 

Kumpulan_Lagu 

10000_Resep_Masakan 

Cerita_Malam 

1001_Malam 

Kamus_Bahasa_Inggris 

Dongeng_Sebelum_Tidur 

Sejarah_Negri_Kurcaci 

Sains_dan_Matematika 

Dinosaurus 

Kamus_Bahasa_Jerman 

7 

Tatabahasa Kamus_Bahasa_Jerman 

Tatabahasa Kamus_Bahasa_Inggris 

Kurcacikecil dongeng_sebelum_tidur 

Sejarawan Dinosaurus 

Sejarawan Sejarah_negri_kurcaci 

Hitungangka SainS_dan_MateMatiKa 

Musika KUmpulan_LAgu 

 

Contoh output 

Tatabahasa mendapatkan Kamus_Bahasa_Jerman setelah mengantri 1 kali. 

Sejarawan mendapatkan Dinosaurus setelah mengantri 1 kali. 

Hitungangka mendapatkan Sains_dan_Matematika setelah mengantri 1 kali. 

Sejarawan mendapatkan Sejarah_Negri_Kurcaci setelah mengantri 2 kali. 

Kurcacikecil mendapatkan Dongeng_Sebelum_Tidur setelah mengantri 3 kali. 

Tatabahasa mendapatkan Kamus_Bahasa_Inggris setelah mengantri 4 kali. 
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Musika tidak mendapatkan KUmpulan_LAgu hari ini. 

 


