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Review pengertian Algoritma
pemrograman

• Pengertian ?

• Kasus : Kita diperintahkan untuk
mendapatkan air
sebanyak 4 liter (tidak kurang tidak
lebih)
dari sebuah danau. Sedangkan kita
hanya
punya alat dua buah ember 
masingmasing berkapasitas 5 liter 
dan 3 liter.
Nah, bagaimana caranya
mendapatkan air
4 liter dengan tepat tanpa
menggunakan
alat lain maupun hanya mengira-
ira.



• Penyelesaian kasus

Isi Penuh
ember 3-liter 
dengan air.

Tuangkan air 
dari ember 3-
liter ke dalam
ember 5 liter. 

{ember
5liter 

sekarang
berisi 3 liter 

air}.

Isi penuh
ember 3 liter 

dengan
air.{ember 3 
liter berisi 3 

liter air}

Tuangkan air 
dari ember 3 

liter ke dalam
ember 5 liter 

hingga
penuh. {di

dalam ember 
3 liter 

sekarang
tersisa 1 liter 

air}

Buang seluruh
air dari

ember 5 liter. 
{ember 5 liter 

kosong}

Tuangkan air 
dari ember 3 

liter ke dalam
ember 5 liter. 

{ember 5
liter sekarang
berisi 1 liter 

air}

Isi penuh
ember 3 liter 
dengan air. 

{ember 3 liter 
berisi 3 liter 

air}

Tuangkan air 
dari ember 3 

liter ke dalam
ember 5 liter. 

{ember 5
liter sekarang
berisi 1+3= 4 

liter air}



Program dan Pemrograman

• Algoritma baru efektif jika dilaksanakan oleh sebuah pemroses
(processor). Pemroses itu bisa manusia, komputer, robot, mesin, 
dsb.

• Supaya komputer mengerti instruksi yang dibacanya, maka
instruksi
tersebut harus ditulis dalam bahasa yang dipahami oleh
komputer.

• Algoritma yang ditulis dalam bahasa komputer disebut program.

• Bahasa komputer yang digunakan untuk menulis program disebut
bahasa pemrograman, sedangkan orang yang menulis program
computer dinamakan pemrogram (programmer). Kegiatan mulai
dari mendesain hingga menulis program disebut pemrograman.



Bagaimana Komputer
Menjalankan Program?



Bahasa Pemrograman

• Hingga saat ini terdapat puluhan bahasa pemrograman seperti:
bahasa Assembly, Fortran, Cobol, Ada, PL/I, Algol, Pascal, Basic, 
C,C++, C#, Java, R, Arduino, PHP, Prolog, LISP, Phyton, dll

• Berdasarkan tujuan aplikasinya terdapat 2 jenis:
• Bahasa pemrograman bertujuan khusus; misal Cobol (untuk bisnis

dan administrasi), Fortran (komputasi ilmiah), PHP(untuk
pemrograman web), dll

• Bahasa pemrograman bertujuan umum; dapat digunakan untuk
berbagai aplikasi, contoh Pascal, Basic, C, C++, C#, Java.

• Berdasarkan “kedekatan” bahasa pemrograman dengan bahasa
alami (manusia) dikelompokkan menjadi:

• Bahasa tingkat rendah (low level language)

• Bahasa tingkat tinggi (high level language)



Tahapan Pelaksanaan 
Program oleh Komputer

• Operasi (baca, tulis, hitung, dsb)



Notasi Algoritma

• Notasi 1: Menggunakan langkah-langkah algoritma
dalam kalimat deskriptif

• Contoh:
Menghitung rata-rata tiga buah data
Algoritma dengan struktur bahasa Indonesia:
1) Baca bilangan a, b, dan c
2) Jumlahkan ketiga bilangan tersebut
3) Bagi jumlah tersebut dengan 3
4) Tulis hasilnya



Notasi
Algoritma (2)

• Bagan alir
(flowchart)



contoh Menggunakan bagan alir
(flowchart)

•



Bahasa pemrograman C 

• Nama, Tipe, Ekspresi, dan Nilai

Algoritma Euclid adalah salah satu cara yang tepat untuk menentukan

persekutuan terbesar (FPB) dua bua angka



Nama/Penamaan

• Pada dasarnya program adalah proses memanipulasi objek-objek di dalam
memori, maka objek tersebut harus diberi nama.

• Objek diberi nama supaya mudah diidentifikasi, diacu, dan dibedakan dari
objek lainnya.

• Aturan Penamaan dalam Pseudocode:

1. Nama harus dimulai dengan huruf alphabet, tidak boleh dimulai dengan
angka, spasi atau karakter khusus lainnya.

2. Huruf besar atau huruf kecil tidak dibedakan. Jadi suatu nama yang ditulis
dalam huruf besar atau huruf kecil dianggap sama.

3. Karakter penyusun nama hanya boleh huruf alphabet, angka, dan “_”.
Karakter garis bawah/underscore dihitung sebagai sebuah huruf.

4. Nama tidak boleh mengandung operator aritmetika, operator relasional,
tanda baca, dan karakter khusus lainnya.

5. Karakter-karakter di dalam nama tidak boleh dipisah dengan spasi.

6. Panjang nama tidak dibatasi.



Contoh penamaan pd pseudocode



Tipe data

• Void (Kosong) ; adalah tipe data yang tidak bertipe karena mempunyai ukuran 0 byte 
biasanya digunakan untuk tipe data kosong seperti membuat fungsi.

• Char (karakter) : adalah tipe data untuk karakter yang sering digunakan untuk tipe data 
yang menggunakan huruf dan angka sebagai datanya.

• Int (Integer) adalah tipe data untuk numerik yang sering digunakan untuk data berupa
angka.

• Float (Floating Point) adalah tipe data untuk numerik yang digunakan untuk data berupa
angka pecahan.

• Double (Double Floating Point) adalah tipe data untuk numerik yang digunakan untuk
data berupa angka pecahan yang nilai decimalnya dua kali lebih banyak.

• Bool (Boolean) adalah tipe data yang digunakan untuk menentukan false dan true, tipe
data ini sama seperti bilangan biner hanya ada dua angka saja yaitu 0 dan 1.

• Wchar_t adalah tipe data yang digunakan sama seperti char yang menyimpan karakter
besar, biasanya digunakan untuk menyimpan karakter yang tidak ada di huruf abjad
misalnya huruf japan, china, korea, dll.

• Peubah (variable) adalah objek yang nilainya dapat diubah-ubah oleh
instruksi di dalam algoritma.

• Konstanta adalah objek yang nilainya tetap selama pelaksanaan
program dan tidak boleh diubah. Notasi/Nama tipe untuk
menyatakan konstanta adalah const.



Ekspresi

• Transformasi nilai menjadi keluaran dilakukan
melalui suatu perhitungan (komputasi). Cara 
perhitungan tersebut dinyatakan dalam ekspresi.



• Ekspresi aritmetik adalah ekspresi dengan operand-nya bertipe numeric dan hasilnya
juga bertipe numeric
Contoh: a*c
Pada ekspresi tersebut, operand-nya adalah a dan c, sedangkan operatornya adalah
“*”.

• Ekspresi relasional adalah ekspresi dengan operator <, ≤, >, ≥, ≠, =, not, and, or, dan
xor.
Contoh:
DEKLARASI:
ada, ketemu, besar: boolean
x,y: integer
Misalkan ketemu bernilai false, ada bernilai true, x bernilai 8 maka:

• Not ada (false)

• Ada or ketemu(true)

• Ada and true (true)

• x < 5 (false)

• Ekspresi string adalah ekspresi dengan operator “+”
Contoh:
„Jl Panjaitan‟ + „No 128‟
{Hasil: Jl Panjaitan No 128}



Nilai

• Nilai adalah besaran dari tipe data yang terdefinisi (tipe dasar atau tipe bentukan). Nilai dapat berupa
data yang disimpan di dalam
peubah atau konstanta, nilai dari hasil perhitungan, atau nilai yang dikirim oleh fungsi.

• Mengisi Nilai ke dalam Peubah/Variabel
Nilai yang diisi ke dalam peubah/variable dapat berupa konstanta
peubahkonstanta

• Peubah diisi dengan hasil evaluasi dari sebuah ekspresi:
peubahekspresi
Contoh: C (A+B)/2 {C berisi hasil evaluasi dari (A+B)/2}

• Membaca Nilai dari Piranti Masukan
Selain dengan pengisian secara langsung, nilai peubah juga dapat diisi dari luar piranti masukan
(misalkan dari papan ketik atau keyboard).
read (nama1, nama2, ….. , naman)

• Contoh: read (N)
Instruksi di atas artinya meminta pengguna (user) untuk memasukkan
nilai untuk peubah N.

• Mencetak Nilai ke Piranti Keluaran : Nilai konstanta, peubah, dan hasil ekspresi dapat ditampilkan ke
piranti
luaran (monitor), Notasi pencetakan nilai dilakukan dengan notasi write.

Contoh:
write(„A‟) {Mencetak karakter A}
write(A) {mencetak nilai yang disimpan peubah A}
write(A + 2) {mencetak ekspresi yaitu nilai A ditambah 2}
write(„Hello‟, A) {mencetak „Hello‟ dan nilai peubah A}



Tiga Konstruksi Dasar

• Sebuah algoritma dibangun dari tiga konstruksi
dasar, yaitu runtunan, pemilihan, dan
pengulangan



Runtunan

Runtunan adalah struktur algoritma paling dasar yang berisi
rangkaian instruksi yang diproses secara sekuensial, satu
per satu, mulai dari instruksi pertama sampai instruksi
terakhir.

1. Tiap instruksi dikerjakan satu per satu.

2. Tiap instruksi dilaksanakan tepat sekali; tidak ada
instruksi yang diulang.

3. Urutan instruksi yang dilaksanakan pemroses sama
dengan urutan instruksi sebagaimana yang tertulis di
dalam teks algoritmanya.

4. Akhir instruksi merupakan akhir algoritma.



• Langkah-langkah yang dilakukan dalam algoritma
diproses secara berurutan

1. Urutan instruksi dalam algoritma

adalah penting. Urutan instruksi

menunjukkan urutan logik

penyelesaian masalah.

2. Urutan instruksi yang berbeda

mungkin tidak ada pengaruh

terhadap solusi persoalan, tetapi

mungkin juga menghasilkan

keluaran yang berbeda, 

tergantung pada masalahnya.



Contoh soal pseudocode dan
flowchard

• Nama : penjumlahan dan perkalian

• Deklarasi :
A, B, C, D : integer
Deskripsi :
1. read (A, B) {1}
2. C =  A + B {2}
3. D = A * B {3}
4. write (C, D) {4}



Contoh
algoritma
dan
flowchart



Latihan buat algoritma dan
flowchart nya

1. Membuat Kopi Instan

2. Menghitung Umur Seseorang




