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Review
• Pemrograman prosedural

– Aksi:
• Intial state, final state harus jelas dan dalam range

waktu yang terbatas
• Dapat didekomposisi menjadi sub aksi

– Aksi diterjemahkan menjadi sederetan instruksi
(aksi primitif) yang dapat dijalankan oleh mesin

• Illustrasi mengupas kentang



Notasi Algoritmik(1)
• Notasi ini dipakai sebagai standard penulisan teks
algoritma dapat ditulis di kertas dan berorientasi
pada design.

• Algoritma solusi detail secara prosedural dari suatu
persoalan dalam notasi algoritmik.

• Program adalah program komputer dalam suatu
bahasa pemrograman yang tersedia di dunia nyata.

• Bahasa pemrograman mempunyai
pemroses(kompilator) sehingga dapat dieksekusi
mesin teks program dibuat untuk dieksekusi mesin



Notasi Algoritmik(2)
• Notasi Algoritmik terdiri dari tiga bagian, yaitu :

– Judul (Header)
– Kamus
– Algoritma

• Nama/identifier dalam sebuah teks algoritmik
adalah sesuatu yang dipakai sebagai identifikasi:
type, tempat penyimpanan, konstanta, fungsi,
prosedur, modul algoritma harus unik

Harus didefinisikan nama
sebagai identifikasi



Contoh Notasi Algoritmik
JUDUL
{ Ini adalah teks dalam bahasa Indonesia untuk memudahkan
pembacaan teks algoritma}
{ Spesifikasi teks algoritmik secara umum }
KAMUS
{Pada bagian ini, dilakukan pendefinisian nama konstanta, nama
variabel, spesifikasi prosedur, spesifikasi fungsi }
ALGORITMA
{ Pada bagian ini, semua teks yang tidak dituliskan di antara tanda
kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup harus dianggap
sebagai notasi algoritmik }



Translasi Notasi Algoritmik
• Notasi Algoritmik harus dapat diubah menjadi bahasa

program. Contoh:



Judul
• Tempat mendefinisikan apakah program,

prosedur, fungsi, modul atau sebuah skema
program.

• Selanjutnya didefinisikan spesifikasi(fungsi
atau fasilitas) singkat.

• Bagian judul berisi judul teks algoritmik secara
keseluruhan dan intisari sebuah teks
algoritmik.



Kamus
• Kamus digunakan untuk deklarasi.
• To ‘declare’ = to make formally, officialy, or

explicitly.
• Deklarasi nama yang didefinisikan

pemrogram: ‘type’, variable, konstanta.
• Deklarasi nama-nama lain (optional/jika ada):

nama fungsi, prosedur dan spesifikasinya.
• Deklarasi bukan instruksi.



Contoh: Kamus (konstanta,
variable)

Notasi Algoritmik Bahasa C

Konstanta
constant <nama>:<type> = <harga>

Konstnata
1) Dengan const:

const <type> <nama>= <harga>
2) Dengan C prepocesor

#define <nama> <harga>
Deklarasi Variable
<nama> : <type>
Inisisalisasi/ Assigment
<nama><harga>

Deklarasi Variable
<type> <nama> ;
Inisisalisasi/ Assigment
<type> <nama> = <harga>;



Contoh: Assignment
Notasi Algoritmik Bahasa C

Assigment
<nama1> <nama2>
<nama> <konstanta>
<nama> <ekspresi>
nama1 nama1 <opr> nama2

Contoh:
L PI * r * r
x x * y
i i +1
i i - 1

Assigment
<nama1> = <nama2>;
<nama> = <konstanta>;
<nama> = <ekspresi>;
nama1 = nama1 <opr> nama2;
Compound Assigment
nama1 <opr>= nama2;
Contoh:
L = PI * r * r;
x *= y;
i ++;
++ i; // apa bedanya?
i - -;
- - i; // apa bedanya?



++i VS i++



Type Data Dalam C [1]
Charackter
• Contoh deklarasi: char CC;
• Contoh konstanta:

– ‘c’ karakter c
– ‘0’karakter 0
– ‘\013’ karakter vertical tab



Type Data Dalam C [2]
Integer
• Contoh deklarasi: int i; short int j;
• Contoh konstanta: 1 2 0 -1
Real
• Contoh deklarasi: float f1; double f2;
• Contoh konstanta: 3.14 ; 0.0 ; 1.0e+2 ; 5.3e-2



Type Data Dalam C [3]
Tipe Data Penulisan Memori Rentang Nilai

character unsigned char
char

1 Byte
1 Byte

0 s/d 255
-128 s/d 127

integer unsigned int
int
short int
unsigned long
long

2 Byte
2 Byte
1 Byte
4 Byte
4 Byte

0 s/d 65535
-32768 s/d 32767
-128 s/d 127
0 s/d 4294967295
-2147483648 s/d 2147483647

float float
double
long double

4 Byte
8 Byte
16 Byte

3.4E-38 s/d 3.4E+38
1.7E-308 s/d 1.7E+308
3.4E-4932 s/d 1.1E+4932



Algoritma
• Adalah bagian program dalam bentuk teks

algoritmik yang berisi instruksi atau
pemanggilan aksi.

• Teks algoritma dapat berupa:
– Instruksi dasar: I/O, assigment
– Sequential statement
– Analisis kasus/ kondisi
– Pengulangan



Contoh: Algoritma (Input)



Contoh: Algoritma (Output)



Contoh: Algoritma (Analisis
Kasus)



Contoh: Algoritma (Analisis >2
Kasus)



Contoh: Algoritma (Analisis >2
Kasus [2])



Contoh: Algoritma (Pengulangan
[do], [while])



Contoh: Algoritma (Pengulangan
[for])



Tugas
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