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Review: Fungsi dalam Matematika
• Fungsi f(x) dengan satu parameter x dalam matematika

yang didefinisikan sebagai:
f(x) = x2 + 3x – 5

– jika x = 4 maka f(x) akan menghasilkan
– jika x = 1 maka f(x) akan menghasilkan

• Fungsi f(x,y ) dengan dua parameter x dan y yang
didefinisikan sebagai:

f(x,y) = x2 + 3xy - 5y – 1
– jika diberi harga x = 0 dan y = 0 maka f(x,y) akan

menghasilkan
– jika diberi harga x = 1 dan y=0 maka f(x,y) akan menghasilkan
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Definisi
• Fungsi sebuah transformasi akibat pemetaan suatu

nilai (dari “domain”) ke nilai lain (dalam “range”).
• Fungsi diberi nama dan [parameter formal].

– Parameter formal harga masukan yang juga diberi
nama dan dijelaskan typenya.

• Fungsi harus didefinisikan dalam kamus.
• Fungsi terdefinisi dapat “dipanggil” untuk dieksekusi

lewat namanya, dan dengan diberikan parameter
aktualnya.



Notasi Algoritmik untuk
Pendefinisian Fungsi (1)



Notasi Algoritmik untuk
Pendefinisian Fungsi (2)

Dengan syarat:
1. list parameter input boleh kosong fungsi tidak

membutuhkan apa-apa untuk menghasilkan harga
2. Jika list parameter input tidak kosong(minimal satu

nama) harus ada informasi type (bisa type dasar
atau terstruktur)

3. Akhir dari FUNGSI, harga yang dihasilkan oleh fungsi
dituliskan seperti pada notasi di atas, type hasil boleh
type dasar atau type terstruktur



Notasi Algoritmik untuk
Pemanggilan Fungsi (1)



Notasi Algoritmik untuk
Pemanggilan Fungsi (2)

Catatan:
1. Waktu pemanggilan terjadi asosiasi parameter formal

↔ parameter aktual sesuai dengan urutan penulisan
dalam list nama parameter input.

2. List parameter input dapat berupa nama informasi
atau nama konstanta yang terdefinisi dalam kamus
atau konstanta; dapat juga berupa harga konstanta,
atau harga hasil ekspresi atau fungsi.



Notasi Algoritmik untuk
Pemanggilan Fungsi (3)

Catatan:
3. Pada definisi list parameter aktual dan list parameter

formal harus sama jumlah, urutan dan type-nya .
4. Harga yang dihasilkan oleh fungsi dapat didefinisikan

domainnya dengan lebih rinci.
5. Pada akhir dari eksekusi fungsi, harga yang dihasilkan

oleh fungsi dikirimkan ke pemakainya.
6. Fungsi boleh dipakai oleh program utama, prosedur

atau fungsi lain.



Contoh Fungsi FX_Kuadrat



Contoh Fungsi Konversi
• Persoalan:

– Tuliskanlah sebuah fungsi, yang mengkonversikan harga
karakter angka (nol sampai dengan 9) menjadi harga numerik
sesuai dengan karakter yang tertulis. Contoh :

• '0'0
• '8' 8

• Spesifikasi :
– Fungsi KarakterToInteger :
– Domain : x :character ['0'..'9'] )
– Range : integer [0..9]
– Proses : analisis kasus terhadap x, untuk setiap harga x

diasosiasikan integer yang sesuai.



Contoh Fungsi Konversi lanjut



Contoh Fungsi Hitung M dan CM
• Tuliskanlah sebuah fungsi, yang jika diberikan sebuah angka

dalam cm, akan menghasilkan pasangan harga <x1, x2> sesuai
rumus ukuran (1m = 100cm), sehingga x1*100+x2 = Cm ,Contoh :
– F(100) = <1,0> x1=1 dan x2=0
– F(355 ) = < 3, 55> x1=3 dan x2=55

• Spesifikasi :
– Fungsi KonversiCm :
– Domain : Cm : integer
– Range : pasangan harga integer
– Proses : menghitung Meter dan SisaCm sehingga Cm = 100*

Meter + SisaCm
function KonversiCm (Cm :  integer)< integer,  integer>
{diberikan cm, mengubahnya menjadi berapa meter dan cm}



Contoh Fungsi Hitung M dan CM lanjut



Contoh Fungsi MAX2 dan MAX3
• Tuliskan fungsi MAX2, yang menerima masukan

dua buah bilangan real dan menghasilkan
sebuah bilangan real yang merupakan bilangan
terbesar
– Cth: MAX2(1,2)2

• Tuliskan fungsi MAX3 yang memanfaatkan
fungsi MAX2. Fungsi MAX3 menerima input 3
bilangan real
– Cth: MAX3(10,2,3)10



Contoh Fungsi MAX2 dan MAX3 lanjut



FUNGSI DALAM C



Fungsi dalam Pemrograman
• Fungsi adalah program blok untuk melakukan

proses-proses tertentu.
• Kegunaan Fungsi:

– Fungsi digunakan agar program menjadi lebih
modular.

– Fungsi dapat mengurangi duplikasi kode
• Dalam bahasa C terdapat 2 macam fungsi:

– Mengembalikan nilai (return value)
– Tidak mengembalikan nilai (void function)



Fungsi penyusun program C
• Sebuah program C secara prinsip disusun oleh sejumlah

fungsi.(baik dalam program/file header)
• Minimal terdiri dari 1 fungsi, yaitu main.
• Fungsi main merupakan fungsi yang pertama kali

dieksekusi.
• Struktur fungsi:
type nama-fungsi([parameter]){

pernyataan 1
…
pernyataan n

}



Ilustrasi Pemanggilan Fungsi
• Prosedural sekuensial dari atas kebawah dalam sebuah

alur proses.

Startmain()fungsi1()fungsi3()fungsi2()end

Fungsi main()
{

…
fungsi1();
fungsi2();
…

}

Fungsi1()
{

fungsi3();
…

}

Fungsi2()
{

…
}

Fungsi3()
{

…
}



Apa nilai yang dikembalikan oleh Main()?
• Jawabnya adalah 0 atau 1

– 0 = program dieksekusi dengan benar
– 1 = program dihentikan secara tidak normal

• Maka fungsi main seharusnya adalah int (dapat
mengembalikan nilai)

• Bagaimana jika fungsi main menggunakan tipe void?
– Anda dapat menggunakan fungsi exit();
– exit(0) EXIT_SUCCESS
– exit(1) EXIT_FAILURE



Fungsi Tanpa Nilai Balik
• Dalam bahasa C, fungsi tanpa nilai balik bertipe void.
• Berikut bentuk definisi fungsi bertipe void:



Contoh Fungsi Tanpa Nilai Balik



Fungsi Dengan Nilai Balik
• Dalam bahasa C, beberapa fungsi dengan nilai balik

dapat bertipe int, double, char, string, float, dst.
• Berikut bentuk definisi fungsi dengan nilai balik :



Contoh Fungsi dengan Nilai Balik



Fungsi Dengan Parameter
• Parameter merupakan variable untuk menampung nilai

yang akan dikirim kedalam fungsi.
• Dengan ada parameter fungsi dapat lebih dinamis,
• Ada 2 jenis parameter:

– Formal terdapat di definisi fungsi
– Aktual terdapat pada pemanggilan fungsi



Contoh Fungsi Dengan Parameter
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