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Tujuan Pembelajaran
mahasiswa dapat menjelaskan, berdiskusi, dan menerapkan konsep algoritma secara umum 
dengan diikuti oleh teknik pemrograman dasar yang dibutuhkan untuk pemecahan masalah 
algoritmik sederhana.



Kontrak Kuliah
Toleransi Keterlambatan 15 menit

Perhatikan setiap deadline tugas

SANGAT direkomendasikan untuk BERKOLABORASI atau BELAJAR 
KELOMPOK. Meskipun belajar kelompok, tetapi mengumpulkan 
tugas tetap secara individu.



Penilaian
UAS 30% (TEORI 15% PRAKTEK 15%)

UTS 30% (TEORI 15% PRAKTEK 15%)

TUGAS 40% (TEORI 20% PRAKTEK 20%)



Computer are useless. They can only give you answers.
Pablo Picasso



Apa yang dilakukan komputer?
Secara mendasar:
◦ Melakukan perhitungan

◦ 1 milliar kalkulasi per detik!

◦ Mengingat hasil
◦ Penyimpanan sampai 100 GB!

Perhitungan macam apa?
◦ Dibentuk dengan suatu Bahasa

◦ Yang dilakukan oleh orang yang disebut sebagai Programmer

KOMPUTER HANYA TAHU APA YANG KALIAN PERINTAHKAN KEPADANYA!



Algoritma
Abstraksi matematis dari program komputer

Prosedur komputasional untuk memecahkan masalah

https://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-
computer-science/6-006-introduction-to-algorithms-fall-
2011/lecture-videos/MIT6_006F11_lec02.pdf

https://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-006-introduction-to-algorithms-fall-2011/lecture-videos/MIT6_006F11_lec02.pdf


Apa resep memprogram?
1. Urutan dari langkah-langkah sederhana.

2. Aliran proses kontrol yang menentukan kapan masing-masing langkah dieksekusi.

3. Tersedia sarana untuk menentukan kapan harus berhenti.

1 + 2 + 3 = Algoritma!

Secara formal, ALGORTIMA adalah daftar 
instruksi yang terbatas yang mendeskripsikan 
suatu KOMPUTASI yang ketika dijalankan pada 
set input akan di proses melalui set kejadian 
yang terdefinisi dengan baik dan akhirnya 
menghasilkan output



Berlatih Algoritma Pemrograman!

PROBLEM 
SOLVING

KONSEP 
PENGETAHUAN

SKILL 
PEMROGRAMAN



Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere. 
Albert Einstein



Pemrograman
Tidak sekedar membuat kode-kode perintah

Belajar pemrograman BUKAN belajar bahasa pemrograman

Kegiatan memprogram:
◦ Utak atik, mencari solusi permasalahan, menganalisis, membuat spesifikasi, 

menulis kode, mengeksekusi kode, membaca program, menganalisis 
kompleksitas.

Skala: rendah (1-2 file), sedang(100-200 file), besar(>200 file)

Kompleksitas = ke-kompleks-an dari suatu program berkaitan dengan 
pembuatan kode program yang efektif dan efisien



Paradigma Pemrograman
Paradigma pemrograman adalah sudut pandang penyelesaian persoalan dengan 
program

Paradigma:
◦ Prosedural/Imperatif

◦ Fungsional

◦ Deklaratif

◦ Event Driven

◦ Object oriented

◦ Relasional

◦ Konkuren

◦ Real time



Area Pemrograman
Tekstual vs Visual

Desktop vs Internet vs Mobile

Client Server vs N-tier

Online vs Batch vs Mini-Batch

Lingkungan pemrograman:
◦ Textual Programming

◦ Visual Programming

Realisasi Program: Source code



Arsitektur Dasar Mesin



Program Komputer
Urutan dari instruksi/perintah tersimpan di dalam komputer 
◦ Terdiri atas perintah-perintah yang sudah didefinisikan sebelumnya

1. Aritmatika dan logika

2. Tes sederhana

3. Perpindahan data

Program spesial 
◦ Intepreter: menerjemahkan dan mengeksekusi setiap perintah dalam suatu aksi urutan 

(perintah demi perintah)

◦ Compiler: menghasilkan kode objek yang kemudian di-link oleh linker menjadi kode yang 
dapat dieksekusi

Menggunakan serangkaian tes untuk merubah alur kontrol melalui urutan

Berhenti ketika sudah selesai



Macam-macam Bahasa Pemrograman
Ada, Basic, C, C++, C#, Cobol, Fortran, Java, Javascript, LISP, Prolog, Pascal, Perl, PHP, Visual C++, 
Python, R dll

Ribuan bahasa pemrograman di dunia...

Bagaimana agar mesin paham dengan perintah kita?

• Menggunakan bahasa mesin, 
• Contoh: 10101011101010101110101

• Menggunakan bahasa pemrograman!
• Contoh: print(“Halo”)



Review Dasar Pemrograman
Tipe Primitif (skalar): integer, float, boolean, char, string

Variabel & Assignment: x  10; a  x

Operasi & Ekspresi: a  1+x; a > 10

Percabangan: if ... Else if.... Else ... (nested)

Pengulangan: while-loop, for-loop, (nested)

Tipe Non-skalar: Array dan List

Problem-Solving



Notasi Algoritmik
Bentuk penulisan algoritma/ teks algoritma

Biasanya terdiri dari 3 bagian utama:

1. Judul : Spesifikasi deskripsi algoritma secara umum

2. Kamus : definisi konstanta, tipe data, variabel, spesifikasi 
prosedur/fungsi

3. Algoritma : isi penyelesaian masalah dengan menggunakan 
elemen – elemen pada kamus, intinya program yang berisi 
instruksi-instruksi atau pemanggilan aksi 



Contoh Notasi Algoritmik
Judul: Penjumlahan.py

{Menjumlahkan bilangan dari 1 sampai n dimana n merupakan variabel yang menangkap nilai yang di-inputkan oleh 
user}

Kamus

sum  0 {bertipe int}

i  1 {bertipe int/ First_elm}

input(n) {int positif} 

Algoritma

i traversal [1...n]

output(i)

sum  sum + i

output(sum)



Implementasi Python
#Judul: Penjumlahan.py

#Menjumlahkan bilangan dari 1 sampai n dimana n merupakan variabel yang menangkap 

#nilai yang di-inputkan oleh user

def main():

#Kamus

sum = 0 #bertipe int

n = int(input()) #int positif 

#Algoritma

for i in range(1,n): #first element i = 1

print(i)

sum = sum + i

print(sum)

#Panggil Main disini

main()



“Ilmu komputer bukan tentang komputer sebagaimana astronomi bukan tentang teleskop” 
Edsger Dijkstra



Persiapan program Python
Persiapan
◦ Instalasi Python langsung atau dengan Anaconda/Docker

◦ Penasaran? Ada banyak tutorial instalasi di internet.

Cara memprogram
1. Buat program dengan menuliskan kode-kode perintah di suatu editor 

(Notepad, Visual Studio Code, sublime dll)

2. Simpan dengan nama kode.py atau <apapunnamanyatanpaspasi>.py

3. Ketikkan pada command/CMD/Terminal python kode.py atau python 
<apapunnamanyatanpaspasi>.py



Program Python
1. Urutan definisi dan perintah yang ditulis programmer

2. Dievaluasi dan dieksekusi oleh Python intepreter

3. Diubah ke bytecode

4. Mesin akhirnya mengerti perintah yang ditulis programmer



Praktikum
Perhatikan saat melakukan praktikum di laboratorium

Laboratorium merupakan tempat untuk benar-benar melakukan pemrograman 
(bukan cuma teori)

Silahkan bereksperimen dan tentunya mengikuti aturan yang berlaku

Lakukan membuat program dengan semangat yang tinggi

Jika tidak tahu tanyakan kepada asisten atau teman, meskipun demikian jangan 
sering mengandalkan teman.

Tempat untuk berekspresi menyalurkan ilmu pengetahuan dalam bentuk teknis 
pemrograman
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