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BAHASA PEMROGRAMAN LISP 
 

Pendahuluan 
Paradigma pemrograman fungsional didasari oleh konsep pemetaan dan fungsi pada matematika. Fungsi dapat 
berbentuk: 
• fungsi primitif/dasar, atau 
• komposisi dari fungsi-fungsi lain yang telah terdefinisi. 
 
Pemrogram mengasumsikan bahwa sudah terdefinisi fungsi dasar. Dari komposisi fungsi dasar tersebut dapat 
dibentuk fungsi baru. Penyelesaian masalah didasari atas aplikasi dari fungsi-fungsi tersebut. 
 
Jadi dasar pemecahan persoalan adalah transformasional. Semua kelakuan program adalah suatu rantai 
transformasi dari sebuah keadaan awal menuju ke suatu rantai keadaan akhir, yang mungkin melalui keadaan antara, 
melalui aplikasi fungsi. 
 
Paradigma fungsional tidak lagi mempernasalahkan memorisasi dan struktur data, tidak ada pemilahan antara data 
dan program, tidak ada lagi pengertian tentang "variabel". Pemrogram tidak perlu lagi mengetahui bagaimana mesin 
mengeksekusi atau bagaimana informasi disimpan dalam memori, setiap fungsi adalah "kotak hitam", yang menjadi 
perhatiannya hanya keadaan awal dan akhir. Dengan merakit kotak hitam ini, pemrogram akan menghasilkan 
program besar. 
 
Berlainan sekali dengan paradigma prosedural, program fungsional harus diolah lebih dari program prosedural (oleh 
pemroses bahasanya), karena itu salah satu keberatan adalah kinerja dan efisiensinya. 
 
Karena itu, dalam bahasa pemrograman fungsional, program adalah fungsi hasil komposisi dari fungsi-fungsi lain, 
apakah fungsi itu dasar atau hasil komposisi dari fungsi dasar. Bahasa pemrograman fungsional memperoleh hasil 
dengan cara mengaplikasikan fungsi terhadap argumen atau parameternya, yang juga dapat berupa fungsi. 
 
Bahasa pemrograman fungsional menonjol dalam kemampuan struktur datanya. Karena bahasa ini tidak dibatasi 
oleh variabel yang berasosiasi dengan lokasi memori, maka sebuah struktur data cukup ditangani sebagai sebuah 
nilai. 
 
Bahasa pemrograman fungsional tertua adalah LISP. Dan hanya bahasa inilah yang dalam perkembangannya juga 
digunakan secara komersial. Sehingga penggunaannya meluas. 
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DESKRIPSI SINGKAT Bahasa LISP 
Pada awalnya, bahasa pemrograman LISP dirancang untuk komputer IBM 704 oleh John McCarthy. McCarthy 
merancangnya selama tahun 1956 sampai dengan 1958, mulai mengimplementasikannya tahun 1959 pada saat 
berada di MIT, dan mempublikasikan reference manual pertamanya pada tahun 1960. 
 
LISP, yang dirancang berdasarkan lambda calculus, ditujukan sebagai bahasa fungsional untuk memanipulasi 
formula simbolik. LISP sendiri singkatan dari LISt Processing. 
 
Dipandang dari sudut sejarah perkembangan bahasa pemrogaraman, LISP memberi pengaruh pada rancangan dan 
implementasi dari bahasa-bahasa berikut: 
1. ALGOL60, pengembangan dari ALGOL58, yaitu bahasa prosedural yang dirancang oleh salah satu kelompok 

di Erupa untuk menyaingi FORTRAN dengan menambahkan proses rekursif. 
2. Logo, yaitu bahasa fungsional yang ditujukan untuk mengajarkan matematika secara mudah. 
3. FORTH, yaitu bahasa fungsional yang ditujukan untuk aplikasi sains dan teknologi yang berkecepatan tinggi 

dan mempunyai ukuran program yang relatif kecil. 
 
Dengan berjalannya waktu, LISP berkembang menjadi media komunikasi dari komunitas artificial intelligence atau 
inteligensi buatan. Dalam lingkup aplikasi inteligensi buatan itu, LISP sudah digunakan sebagai bahasa publikasi 
dari algoritma. 
 
Saat ini sudah banyak muncul dialek-dialek dari LISP, diantaranya - yang sangat menonjol - adalah CommonLISP 
dan Scheme. Salah satu pemroses bahasa LISP yang mengimplementasikan dialek CommonLISP adalah GCLISP 
(Golden CommonLISP). 
 
Dalam uraian selanjutnya, tulisan ini akan membahas dialek LISP yang lebih dekat dengan CommonLISP. Hal ini 
disebabkan CommonLISP dianggap sebagai dialek yang lebih mewakili kebutuhan mayoritas kelompok. 
 
Secara umum, dipandang dari sudut perkembangan karakteristik bahasa pemrograman, bahasa LISP memunculkan 
beberapa karakteristik inovatif. Diantaranya, yang sangat penting dan menonjol, sehingga menjadi ciri utama bahasa 
LISP adalah: 

• fungsi sebagai unit program dasar 
• list sebagai struktur data dasar 
• struktur data dinamik 
• fasilitas untuk garbage collection 
• penggunaan ekspresi simbolik, dan bukannya numerik 
• ekspresi rekursif dan kondisional sebagai struktur kontrol utama 
• fungsi EVAL untuk mengevaluasi kalimat LISP secara interaktif sehingga pemroses bahasa umumnya 

berbentuk interpreter dengan siklus: "read-eval-print". 
 
Bahasa LISP, yang dirancang berdasarkan lambda calculus, juga mempunyai beberapa ciri tambahan. Ciri 
tambahan ini digunakan untuk membedakan jenis bahasa fungsional murni dengan yang tidak murni. dimana LISP 
termasuk dalam kelompok bahasa fungsional tidak murni. Ciri tersebut adalah: 
1. Adanya fasilitas untuk menghapus nilai. 
 Dalam bahasa fungsional murni, ketidakadaan fasilitas untuk menghapus nilai menyebabkan: jika suatu nama 

sudah di-binding dengan suatu nilai tertentu, maka nama tersebut harus tetap nilainya sesuai dengan lingkup 
(scope) nama tersebut. 

2. Adanya urutan kalimat.  
 Dalam bahasa fungsional murni, urutan kalimat tidak diperlukan karena seluruh pemrograman dapat dilakukan 

dengan prinsip komposisi fungsi yang ditunjang oleh fungsi bersarang dan pemanggilan fungsi. 
 
Selain ciri-ciri tersebut diatas, masih ada beberapa hal penting yang perlu dinyatakan secara eksplisit karena 
menjadi kekuatan dan sekaligus menjadi ciri LISP, yaitu: 

• program dan data tidak dibedakan, karena keduanya direpresentasikan sebagai ekspresi simbolik, dan 
• menggunakan mekanisme passing parameter call by need, atau mekanisme evaluasi parameter yang dikenal 

dengan istilah: lazy evaluation atau delayed evaluation, yaitu: sebuah ekspresi dievaluasi hanya jika 
ekspresi lain sudah memerlukan nilainya. 
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Ekspresi  
Bahasa LISP merupakan bahasa ekspresi, karena - baik program maupun data - dinyatakan dalam bentuk ekspresi 
simbolik. Ekspresi simbolik dalam LISP dikenal dengan istilah Ekspresi-S. Ekspresi-S ditulis dalam notasi 
Cambridge Polish Form, yaitu notasi fungsional berbentuk prefix. Sehingga, dalam sebuah ekspresi, operator 
dituliskan mendahului operannya. 
 
Ekspresi-S terdiri dari: 

1. atom, jenis: 
• numerik (angka), berupa integer atau real 
• simbolik (simbol), berupa karakter atau string 

2. list, terdiri dari: 
• ( 
• satu/lebih ekspresi-S 
• ) 

 
Contoh Ekspresi-S : 

1. atom : 
• angka : 1, 72, 5.6, 1.66666 
• simbol : nol, satu, nilai, a, x, maks, lis 

2. list : 
• () atau nil 
• (12 23 34 45) 
• (4.5 78.9) 
• ((a b) c (d)) 
• (12 a 78.4 lis) 

 
Dalam LISP dikenal beberapa jenis ekspresi, yaitu: 

1. ekspresi dasar, 
2. ekspresi kondisional, dan 
3. ekspresi rekursif. 

Ekspresi dasar akan diuraikan lebih lanjut pada bagian berikut, sedangkan ekspresi kondisional dan ekspresi 
rekursif akan ditunda pembahasannya. Ketiga ekspresi tersebut termasuk ekspresi-S jenis list. 
 
Sebuah ekspresi dapat bernama maupun tidak. Sebuah ekspresi terdiri dari: 

1. operator, dan 
2. operan. 

Jika operan dioperasikan sesuai dengan operatornya, maka akan menghasilkan sebuah nilai. Masing-masing 
operator dan operan termasuk ekspresi-S jenis atom. 
 
Dalam pemrograman fungsional, operator disebut juga fungsi dan operan disebut juga argumen atau 
parameter dari fungsi. Demikian juga pada bahasa LISP. 
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OPERATOR  
Dalam LISP, operator disebut juga fungsi. Jika operator yang digunakan dalam suatu ekspresi berupa fungsi 
dasar/primitif yang sudah didefinisikan oleh sistem, maka ekspresi yang menggunakan operator tersebut biasa 
disebut sebagai ekspresi dasar. Karena fungsi dasar tersebut sudah terdefinisi, maka pemrogram dapat langsung 
menggunakannya (tanpa harus mendefinisikan dan merealisasikannya lebih dulu). 
 
Dalam LISP, operator terdiri dari 3 kelompok: 
1. Operator Aritmatika, yang terdiri dari operator: 

• pangkat, yang dinyatakan sebagai fungsi expt 
• kali, yang dinyatakan sebagai fungsi * 
• bagi, yang dinyatakan sebagai fungsi / 
• tambah, yang dinyatakan sebagai fungsi + 
• kurang, yang dinyatakan sebagai fungsi - 

• modula, yang dinyatakan sebagai mod 
 Operan-nya harus bernilai numerik, dan hasilnya bernilai numerik. 
 
2. Operator Relasional, yang terdiri dari operator: 

• sama-dengan, yang dinyatakan sebagai fungsi = 
• tidak-sama-dengan, yang dinyatakan sebagai fungsi /= 
• lebih-kecil, yang dinyatakan sebagai fungsi < 
• lebih-besar, yang dinyatakan sebagai fungsi > 
• lebih-kecil-atau-sama-dengan, yang dinyatakan sebagai fungsi <= 
• lebih-besar-atau-sama-dengan, yang dinyatakan sebagai fungsi >= 

 Operan-nya harus bernilai numerik atau karakter, dan hasilnya bernilai boolean (true atau false). 
 
3. Operator Lojik/Boolean, yang terdiri dari operator: 

• negasi, yang dinyatakan sebagai fungsi not 
• dan, yang dinyatakan sebagai fungsi and 
• atau, yang dinyatakan sebagai fungsi or 

 Operan-nya harus bernilai boolean, dan hasilnya bernilai boolean. 
 
 

Notasi Fungsional Notasi LISP 
Ekspresi 
 

<operator> (<operan> , <operan>) 
 

 
 

( <operator> <operan> <operan> ) 

 
 
Contoh cara penulisan ekspresi aritmatika : 

• notasi infix: 2 * 5 
• notasi prefix: * 2 5 
• notasi (prefix) fungsional: *(2,5) 
• notasi (prefix) LISP: (* 2 5) 
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STRUKTUR PROGRAM  
Karena LISP mempunyai pemroses bahasa berupa interpreter, maka interaksi antara LISP dengan pemrogram dapat 
dilakukan secara interaktif. Selain itu, karena berupa interpreter, maka secara sintaks tidak diperlukan pendefinisian 
jenis ekspresi (termasuk operator dan operan) di awal program. Pemrogram yang memberikan arti (dalam hal ini 
mencakup jenis) semantik dari ekspresi. 
 

Interaksi Cara Interaktif Arti 
 
⇒ 
 
⇒ 25 
 
 
25 
 

 
LISP menunggu masukan dari pemrogram. 
 
LISP siap mengevaluasi masukan dari 
pemrogram, dengan prinsip read-eval-print. 
 
LISP mengembalikan (menuliskan) hasil 
evaluasinya. 

 
Contoh ekspresi aritmatika dalam Interpreter LISP : 

⇒ 25 
25 

 ⇒ (expt 2 3) 
 8 
 ⇒ (* 5 4) 
 20 
 ⇒ (/ 10 5) 
 2 
 ⇒ (/ 10 6) 
 1.666667 
 ⇒ (+ 27 3) 
 30 
 ⇒ (- 27 3) 
 24 
 ⇒ (+ 2 3 4 5) 
 14 
 ⇒ (* 2 3 4 5) 
 120 
 ⇒ (+ (* 3 (+ 2 7)) (- 5 (* 2 1))) 
 30 
 
 
Walaupun pemroses bahasanya berupa interpreter, LISP tetap dapat menerima masukan secara batch dari file 
eksternal. File eksternal itu berisi sederetan fungsi yang akan dievaluasi secara sekuensial. Sebagai akibatnya, hasil 
evaluasi dari kumpulan file yang terdapat dalam file eksternal itu hanya berupa nilai dari hasil evaluasi terhadap 
fungsi terakhir yang dituliskan dalam file eksternal tersebut. 
 
Cara batch biasa dilakukan jika kita ingin membuat program yang mempunyai sebuah fungsi utama, tetapi terdiri 
dari sejumlah fungsi antara. Sehingga dalam sebuah file eksternal kita dapat menuliskan definisi dari fungsi-fungsi 
antara itu beserta fungsi utamanya, dan mengaplikasikan fungsi utamanya. Yang harus diingat adalah bahwa dalam 
penulisannya realisasi fungsi utama akan terletak paling akhir, dengan realisasi fungsi-fungsi antaranya di awal. Hal 
ini disebabkan karena realisasi fungsi utama dilakukan dengan mengaplikasikan fungsi antara yang sebelumnya 
harus sudah terdefinisi (juga terealisasi). 
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Sebuah program LISP dapat disimpan dalam sejumlah (lebih dari satu) file eksternal. Jika fungsi utama dari 
program tersebut mempunyai banyak sekali fungsi antara, maka fungsi-fungsi antara itu dapat dikelompokkan 
berdasarkan fungsinya atau perannya. Sehingga setiap kelompok fungsi antara dapat disimpan dalam sebuah file 
eksternal, yang terpisah dari kelompok lainnya. Karenanya, jika program LISP tersebut akan dieksekusi, maka 
seluruh file eksternal tersebut harus di-load dulu ke dalam memori. 
 
 

Interaksi Cara Batch Arti 
 
⇒ (load “CONTOH1.LSP” ) 
 
 
 
 
30  hasil yang diberikan GCLISP adalah 
hasil deklarasi fungsi benar (nilainya T) atau 
tidak (error yang terjadi) 

 
LISP akan mengevaluasi isi dari file eksternal 
bernama “CONTOH1.LSP”, yang berisi 
sekumpulan fungsi, dengan prinsip read-eval-
print. 
 
LISP mengembalikan (menuliskan) hasil 
evaluasi dari fungsi terakhir yang terdapat 
dalam file “CONTOH1.LSP” tersebut. 
 

 
 
Isi dari file CONTOH1.LSP dapat dilihat sbb. 
 

; Nama file : CONTOH1.LSP 
; 
; ini cara menuliskan komentar 
; 

 (exp 2 3)                                                 ; artinya: 2 pangkat 3. 
  (* 5 4)                                                    ; artinya: 5 * 4 
  (+ (* 3 (+ 2 7)) (- 5 (* 2 1)))                  ; artinya: (3 * (2 + 7)) + (5 - (2 * 1)) 
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Penamaan Ekspresi  
Sebuah ekspresi dapat diberi nama. Penamaan ekspresi, dengan lingkup global, dapat dilakukan dengan 
menggunakan fungsi yang didefinisikan sistem yang bernama setq. Sintaks dari ekspresi LISP-nya adalah sbb: 
 (setq <nama-ekspresi> <nilai-ekspresi>) 
 
Karena nilai-ekspresi ditentukan jenisnya oleh pemrogram sendiri, maka tipe dari nama-ekspresi itu langsung 
terdefinisi (secara implisit) sesuai dengan tipe dari nilai-ekspresinya. Contohnya, jika JNILAI diberi nilai 5, maka 
otomatis JNILAI bertipe integer. 
 
Selain itu, karena LISP bukan bahasa fungsional murni (seperti yang sudah dijelaskan di awal), jika suatu nama 
sudah di-binding dengan suatu nilai tertentu maka nama tersebut akan tetap nilainya sesuai dengan lingkup dari 
nama tersebut. Tetapi, jika ada pemberian nilai lain yang berbeda untuk nama tersebut, maka itu dapat dilakukan. 
Sehingga, kesimpulannya : 

1. Sebuah nama-ekspresi dapat berubah-ubah nilainya. 
2. Sebuah nama-ekspresi juga dapat berubah-ubah tipenya, tergantung nilainya. 

 
Contoh penamaan ekspresi (lingkup global) : 

⇒ (setq dua 2) 
2 
⇒ dua 
2 
⇒ (setq lis '(1 2 3 4)) 
(1 2 3 4) 
⇒ lis 
(1 2 3 4) 
⇒ (setq nilai (+ 3 5)) 
8 
⇒ (* dua nilai) 
16 
⇒ nilai 
8 
⇒ (setq nilai 'atom1) 
atom1 
⇒ nilai 
atom1 

 
Selain penamaan ekspresi untuk lingkup global, kita juga dapat melakukannya untuk lingkup lokal. Lingkup lokal 
dalam arti bahwa ekspresi tersebut hanya akan digunakan secara lokal dalam sebuah fungsi tertentu. Untuk 
memberi nama ekspresi dengan lingkup lokal tersebut, yang sifatnya sementara sehingga disebut ekspresi antara, 
kita menggunakan fungsi yang sudah didefinisikan oleh sistem yang bernama let. 
 

Notasi Fungsional Notasi LISP 
Penamaan Ekspresi Antara (lokal) 
 
let <nama-ekspresi-1> = <nilai-ekspresi-1>, 
     <nama-ekspresi-2> = <nilai-ekspresi-2> 
in <ekspresi> 
 

 
 

( let ( (<nama-ekspresi-1> <nilai-ekspresi-1>) 
          (<nama-ekspresi-2> = <nilai-ekspresi-2>)) 
      <ekspresi> 
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Pendefinisian Fungsi  
Pada pembahasan tentang ekspresi dasar, sudah dijelaskan tentang beberapa fungsi dasar yang terdapat pada bahasa 
LISP. Dari fungsi-fungsi dasar tersebut dapat didefinisikan fungsi baru, yang merupakan komposisi dari fungsi-
fungsi yang sudah terdefinisi tersebut. Cara mendefinisikan fungsi baru dalam LISP dapat dilihat pada tabel berikut. 
  

Notasi Fungsional Notasi LISP 
Pendefinisian Fungsi 
 

<nama-fungsi> ( <parameter-formal> ) : 
<badan-fungsi> 

 

 
 

(defun <nama-fungsi> (<parameter-formal>) 
     <badan-fungsi>) 

 
 
Contoh pendefinisian fungsi dalam LISP dapat dilihat pada uraian berikut. Cara pendefinisian ini berlaku umum, 
artinya dapat digunakan baik untuk mendefinisikan fungsi utama maupun fungsi antara. Tetapi, karena pada LISP 
terdapat prinsip bahwa fungsi baru harus dikomposisi dari fungsi-fungsi yang sudah terdefinisi, maka 
dalam pendefinisian sebuah fungsi utama berlaku bahwa semua pendefinisian fungsi-antaranya sudah 
dilakukan sebelumnya. 
 
 
 
CONTOH-1 EKSPRESI NUMERIK: PANGKAT2 
Pernyataan : 
Buatlah definisi, spesifikasi dan realisasi dari sebuah fungsi yang menerima  sebuah bilangan bulat dan 
menghasilkan pangkat dua dari bilangan tersebut dengan menuliskan ekspresi yang hanya mengandung operator 
ekspresi aritmatika yang telah didefinisikan. 
 
PANGKAT2                 FX2(x) 
DEFINISI DAN SPESIFIKASI  
FX2 :  integer   →   integer 

 {FX2 (x) menghitung pangkat dua dari x, sebuah bilangan integer } 
 

REALISASI 
 FX2 (x) : x * x 
 

REALISASI LISP 

 ⇒ (defun FX2 (x) 
     (* x x)) 
 FX2 
 
APLIKASI 

 ⇒ (FX2 (+ 2 3)) 
 25 
 ⇒ (FX2 (FX2 2)) 
 16 
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Jika definisi dan aplikasi dari fungsi tersebut disimpan dalam sebuah file eksternal, maka isi dari file eksternal 
tersebut adalah sbb. Misalkan nama file eksternal itu adalah “PANGKAT2.LSP”. 
 
; 
; Nama file : PANGKAT2.LSP 
; 
; Definisi dan spesifikasi dari fungsi pangkat2 bernama FX2 adalah: 
; FX2 :  integer   →   integer 
; {FX2 (x) menghitung pangkat dua dari x, sebuah bilangan integer } 
; 
; Realisasinya adalah: 
;       FX2 (x) : x * x 
; 
;Realisasi LISP-nya adalah: 
; 
(DEFUN FX2 (X) 
       (* X X)) 
; 
;Aplikasinya adalah: 
(FX2 (+ 2 3)) 
(FX2 (FX2 2)) 
 
 
 
Hasil eksekusi file eksternal PANGKAT2.LSP tersebut adalah:  
 

⇒ (load “PANGKAT2.LSP”) 
16 
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Contoh-2 Fungsi Least Square, menggunakan let bersarang: LEAST-SQUARE 
Pernyataan : 
Buatlah definisi, spesifikasi dan realisasi dari sebuah fungsi Least Square yang menerima 4 buah bilangan bulat dan 
menghasilkan akar dari penjumlahan pangkat dua dari hasil pengurangan x1 dengan y1 dan pangkat dua dari hasil 
pengurangan x2 dengan y2, dengan  versi menggunakan let bersarang. 
 
PROGRAM LEAST SQUARE          LS(x1,y1,x2,y2) 
DEFINISI DAN SPESIFIKASI  
LS : 4 bilangan integer > 0 → 1 bilangan real > 0 

 { LS(x1,y1,x2,y2) menghasilkan akar dari penjumlahan pangkat dua dari hasil pengurangan x1 dengan y1 
    dan pangkat dua dari hasil pengurangan x2 dengan y2; versi dengan let bersarang } 
 
FUNGSI ANTARA 

C : 1 integer > 0 → 1 integer > 0 

 { c(x) menghasilkan pangkat dua dari x } 
 
CD : 2 integer > 0 → 1 integer > 0 

 { cd(x,y) menghasilkan pangkat dua dari hasil pengurangan x dengan y } 
 
REALISASI 
 C(x) = x * x 
 CD(x,y) = C(x-y) 
 LS(x1,y1,x2,y2) = let cd1=CD(y2,y1), cd2=CD(x2,x1) in 
     let z=cd1+cd2 in 
      sqrt(z) 
 

REALISASI LISP 

 ⇒ (defun C (x) (* x x)) 
 C 
 ⇒ (defun CD (x y) (C (- x y))) 
 CD 
 ⇒ (defun LS (x1 y1 x2 y2) 
   (let ((cd1 (CD y2 y1)) 
      (cd2 (CD x2 x1))) 
    (let ((z (+ cd1 cd2))) 
     (sqrt z)))) 
 LS 
 
APLIKASI 

 ⇒ (LS 1 3 5 6) 
 5 
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Evaluasi Fungsi  
Dalam mengevaluasi fungsi ada dua cara yang dapat digunakan : 

1. Applicative-order Evaluation 
(evaluate the arguments and then apply) 

 2. Normal-order Evaluation 
(fully expand and then reduce) 

 
Ada pemroses bahasa LISP yang menggunakan cara pertama, dan ada pemroses LISP lain yang menggunakan cara 
kedua. Jika kita ingin mengevaluasi fungsi dengan bantuan sistem, maka terdapat sebuah fungsi yang sudah 
didefinisikan sistem, yang bernama trace. Parameter dari fungsi trace itu adalah nama-nama fungsi yang 
akan dievaluasi oleh sistem. 
 
 
Contoh-3 Evaluasi Fungsi : JML-DR-PANGKAT3 

FUNGSI                   F(x) 
FUNGSI ANTARA 

FX3 : 1 integer > 0 → 1 integer > 0 

 { FX3 (x) menghitung pangkat tiga dari x, bilangan integer, dengan menggunakan fungsi pangkat2 yang telah 
dibuat sebelumnya } 
 
JML-DR-PANGKAT3 : 2 integer > 0 → 1 integer > 0 

 { JML-DR-PANGKAT3 (x,y) menghitung jumlah pangkat tiga dari x dengan pangkat tiga 
        dari y } 
 
REALISASI LISP 

 ⇒ (defun FX3 (x) 
    (* (FX2 x) x)) 
 FX3 
 
 ⇒ (defun JML-DR-PANGKAT3 (x y) 
    (+ (FX3 x) (FX3 y))) 
 JML-DR-PANGKAT3 
 
 ⇒ (defun F (x) 
    (JML-DR-PANGKAT3 (* x 2) (+ x 2))) 
 F 
 
APLIKASI 

 ⇒ (F 1) 
 35 
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Hasil evaluasi dari aplikasi fungsi F tersebut diatas adalah sbb: 
1. Applicative-order Evaluation: 

• (F 1) 
• (JML-DR-PANGKAT3 (* 1 2)  (+ 1 2)) 
• (+     (FX3 2)  (FX3 3)) 
• (+     (* (FX2 2) 2)  (* (FX2 3) 3))  
• (+     (* (* 2 2) 2) (* (* 3 3) 3))  
• (+     (* 4 2)  (* 9 3)) 
• (+     8   27) 
• 35 

2. Normal-order Evaluation: 
• (F 1) 
• (JML-DR-PANGKAT3 (* 1 2)     (+ 1 2)) 
• (+     (FX3 (* 1 2))   (FX3 (+ 1 2))) 
• (+     (* (FX2 (* 1 2)) (* 1 2)) (* (FX2 (+ 1 2)) (+ 1 2)))  
• (+     (* (* (* 1 2) (* 1 2)) (* 1 2)) (* (* (+ 1 2) (+ 1 2)) (+ 1 2))) 
• (+     (* (* 2 2) 2)    (* (* 3 3) 3)) 
• (+     (* 4 2)     (* 9 3)) 
• (+     8      27) 
• 35 
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Ekspresi Kondisional 
Ekspresi kondisional adalah ekspresi yang operatornya termasuk fungsi kondisional atau boolean. Fungsi 
kondisional atau boolean ini juga sudah didefinisikan oleh sistem. Fungsi ini disebut fungsi boolean karena memang 
parameter dari fungsi dan juga hasil dari fungsi bernilai boolean. Dan fungsi ini juga disebut fungsi kondisional 
karena fungsi ini mendukung adanya kasus-kasus dari hasil fungsi sesuai dengan kondisinya. 
 
Notasi ekspresi kondisional ada beberapa bentuk, yang dapat dilihat pada tabel berikut. 
 

Notasi Fungsional Notasi LISP 
Ekspresi Kondisional : 
 
depend on {deskripsi domain} 
        <Kondisi-1> : <Ekspresi-1> 
        <Kondisi-2> : <Ekspresi-2> 
        <Kondisi-3> : <Ekspresi-3> 
 
ekivalen dengan : 
 
depend on {deskripsi domain} 
        <Kondisi-1> and then <Ekspresi-1> or 
        <Kondisi-2> and then <Ekspresi-2> or 
        <Kondisi-3> and then <Ekspresi-3> 
 

 
 
(cond  (<Kondisi-1>  <Ekspresi-1>) 
           (<Kondisi-2>  <Ekspresi-2>) 
           (<Kondisi-3>  <Ekspresi-3>)) 
 
 
ekivalen dengan : 
 
(or (and <Kondisi-1> <Ekspresi-1>) 
      (and <Kondisi-2> <Ekspresi-2>) 
      (and <Kondisi-3> <Ekspresi-3>)) 
 

 
if       <Kondisi-1>  
then  <Ekspresi-1>  
else   <Ekspresi-2> 
 
ekivalen dengan : 
 
depend on {deskripsi domain} 
        <Kondisi-1>       : <Ekspresi-1> 
        not <Kondisi-1> : <Ekspresi-2> 
 

 
(if <Kondisi-1> 
     <Ekspresi-1> 
     <Ekspresi-2>) 
 
ekivalen dengan : 
 
(cond  (<Kondisi-1>  <Ekspresi-1>) 
           ((not <Kondisi-1>) <Ekspresi-2>)) 
 

depend on {deskripsi domain} 
        <Kondisi-1> : <Ekspresi-1> 
        <Kondisi-2> : <Ekspresi-2> 
        <Kondisi-3> : <Ekspresi-3> 
        else               : <Ekspresi-4> 

 
(cond  (<Kondisi-1>  <Ekspresi-1>) 
           (<Kondisi-2>  <Ekspresi-2>) 
           (<Kondisi-3>  <Ekspresi-3>) 
           (t                     <Ekspresi-4>)) 
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Contoh-4 Ekspresi Kondisional : ABS 
Pernyataan : 
Buatlah definisi, spesifikasi dan realisasi dari sebuah fungsi absolut yang menerima sebuah bilangan integer dan 
menghasilkan nilai absolut dari bilangan tersebut. 
 
ABSOLUT NILAI                ABS(x) 
DEFINISI DAN SPESIFIKASI 
ABS : 1 integer  → integer ≥ 0 

 { ABS (x)  menentukan nilai absolut dari x } 
 
REALISASI 
 ABS(x) : depend on x 

    x > 0 : x 

    x = 0 : 0 

    else  : -(x) 

 

REALISASI LISP 

 ⇒(defun ABS (x) 

  (cond ((> x 0) x) 

    ((= x 0) 0) 

    (t (- x)))) 

 ABS 

 
APLIKASI 

 ⇒(ABS 5) 
 5 
 ⇒(ABS 0) 
 0 
 ⇒(ABS -5) 
 5 
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Tipe Bentukan dalam LISP 
Tipe bentukan / tipe komposisi / tipe terstruktur / record adalah produk (product) dari tipe. Karena merupakan 
produk, maka nilai suatu tipe bentukan dituliskan dalam tuple, sesuai dengan komponen pembentuknya.  
 
Contoh: untuk menyatakan nilai suatu Point (Titik) dalam Koordinat Cartesian maka didefinisikan tuple <x:integer, 
y:integer>, sehingga jika ingin menyatakan titik origin maka digunakan notasi <0,0>. 
 
Karena dalam konteks fungsional hanya ada ekspresi, dengan fungsi (operator) dan parameter fungsi (operan)-nya, 
maka objek atau tipe bentukan dalam konteks fungsional juga dianggap sebuah ekspresi. 
 
TYPE POINT 
DEFINISI TYPE 

 type point : < x:integer, y:integer > 

 { <x,y> adalah sebuah point (titik) dalam koordinat Cartesian dengan x adalah absis dan y adalah ordinat } 
 
DEFINISI DAN SPESIFIKASI SELEKTOR 

 absis : point → integer 

 { absis(P) memberikan absis dari point P } 
 

ordinat : point → integer 

 { ordinat(P) memberikan ordinat dari point P } 
 
DEFINISI DAN SPESIFIKASI KONSTRUKTOR 

 makePoint : 2 integer  →  point 

 { makePoint(x,y) membentuk sebuah point P dari x dan y dengan x sebagai absis dan b sebagai ordinat  } 
 
 
Dalam notasi fungsional, realisasi fungsi tidak dilakukan dalam pendefinisian tipe beserta konstruktor dan 
selektornya. Justru hal ini yang akan kita bahas pada notasi LISP-nya, karena hal-hal tersebut baru dapat diketahui 
realisasinya dalam bahasa pemrograman setelah diketahui dengan pasti bagaimana cara menyatakan tipe bentukan 
tersebut. 
 
Karena struktur data dasar yang terdapat pada LISP adalah list, maka tipe bentukan direalisasi dalam LISP sebagai 
list. Jika menggunakan tipe bentukan tersebut, maka konstruktor dan selektor direalisasikan dalam bentuk fungsi.  
 
Untuk itu, diperlukan sejumlah fungsi dasar list dalam merealisasikan tipe bentukan tersebut beserta fungsi 
konstruktor dan selektornya. 
1. CAR 
2. CDR 
3. CONS 
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CAR                     CAR(l) 
DEFINISI DAN SPESIFIKASI 

 car : list → ekspresi 

 { car(l) menghasilkan elemen pertama dari list l } 
 
REALISASI 
 (sistem ) 

APLIKASI 

 ⇒(car) 
 error 
 ⇒(car 1) 
 error 
 ⇒(car nil) 
 nil 
 ⇒(car (list 1 2)) 
 1 
 ⇒(car (list (list 1) 2)) 
 (1) 
 
 
 
CDR                      CDR(l) 
DEFINISI DAN SPESIFIKASI 

 cdr : list → list 

 { cdr(l) menghasilkan list l tanpa elemen pertama } 
 
REALISASI 
 (sistem ) 

APLIKASI 

 ⇒(cdr) 
 error 
 ⇒(cdr 1) 
 error 
 ⇒(cdr nil) 
 nil 
 ⇒(cdr (list 1)) 
 nil 
 ⇒(cdr (list 1 (list 2))) 
 ((2)) 
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CONS                    CONS(e,l) 
DEFINISI DAN SPESIFIKASI 

 cons : ekspresi, list → list 

 { cons(e,l) menghasilkan list l dengan penambahan elemen pertama e } 
 
REALISASI 
 (sistem ) 
 

APLIKASI 

 ⇒(cons) 
 error 
 ⇒(cons 1) 
 error 
 ⇒(cons 1 2) 
 (1.2) 
 ⇒(cons 1 (list 2)) 
 (1 2) 
 ⇒(cons (list 1) (list 2)) 
 ((1) 2) 
 ⇒(cons ‘a nil) 
 (a) 
 ⇒(cons ‘a ‘()) 
 (a) 
 ⇒(cons nil ‘a) 
 (nil.a) 
 
 
 
 
Pembahasan tentang tipe bentukan dalam LISP mencakup: 
1. tipe bentukan sebagai parameter fungsi, atau domain fungsi, dan 
2. tipe bentukan yang merupakan hasil evaluasi suatu fungsi, atau range fungsi. 
 
Untuk itu, lihat contoh berikut ini. 
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Contoh : Tipe bentukan POINT sebagai parameter fungsi pada fungsi selektor, dan POINT sebagai hasil evaluasi 
fungsi pada fungsi konstruktor. Sedangkan POINT sebagai parameter fungsi dan sekaligus hasil evaluasi fungsi 
pada fungsi translasiSbX. 
 
TYPE POINT 
DEFINISI TYPE 

 type point : < x:integer, y:integer > 

 { <x,y> adalah sebuah point (titik) dalam koordinat Cartesian dengan x adalah absis dan y adalah ordinat } 
 
DEFINISI DAN SPESIFIKASI SELEKTOR 

 absis : point → integer 

 { absis(P) memberikan absis dari point P } 
 

ordinat : point → integer 

 { ordinat(P) memberikan ordinat dari point P } 
 
REALISASI LISP UNTUK SELEKTOR 

 ⇒ (defun absis (P) 
     (car P) 
      ) 
 
 absis 
 
 ⇒ (defun ordinat (P) 
     (car (cdr P)) 
      ) 
 
 ordinat 
 
DEFINISI DAN SPESIFIKASI KONSTRUKTOR 

 makePoint : 2 integer  →  point 

 { makePoint(x,y) membentuk sebuah point P dari x dan y dengan x sebagai absis dan b sebagai ordinat  } 
 
REALISASI LISP UNTUK KONSTRUKTOR 

 ⇒ (defun makePoint (X Y) 
     (cons X (cons Y nil)) 
      ) 
 makePoint 
 
APLIKASI 

 ⇒ (setq P1 (makePoint 3 5)) 
 (3 5) 
 ⇒ (setq P2 (makePoint 1 5)) 
 (1 5) 
 ⇒ (absis P1) 
 3 
 ⇒ (ordinat P2) 
 5 
 ⇒ (ordinat (makePoint 4 7)) 
 7 
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DEFINISI DAN SPESIFIKASI FUNGSI LAIN 

 translasiSbX : point, integer  →  point 

 { translasiSbX(P,N) menghasilkan hasil translasi P dalam sumbu X sejauh N  } 
 
REALISASI LISP 

 ⇒ (defun translasiSbX (P N) 
     (makePoint (+ (absis P) N) 
                    (ordinat P) 
         ) 
      ) 
 
 translasiSbX 
 
APLIKASI 

 ⇒ (setq P1 (makePoint 3 8)) 
 (3 8) 
 ⇒ (setq P2 (makePoint 1 5)) 
 (1 5) 
 ⇒ (translasiSbX P1 3) 
 (6 8) 
 ⇒ (translasiSbX P2 2) 
 (6 2) 
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Ekspresi Rekursif dalam LISP 
Definisi entitas (ekspresi, fungsi, tipe) disebut rekursif, jika definisi tersebut mengandung terminologi dirinya 
sendiri. 
 
Fungsi didefinisikan rekursif, jika ekpresi yang merealisasi fungsi tersebut mengandung aplikasi terhadap fungsi 
tersebut : 
 
REALISASI 
    F (<parameter>) : depend on   
     <kondisi-basis>     : <ekspresi-1> 
     <kondisi-rekurens> : F (<ekspresi-2>) 
REALISASI LISP 

 ⇒ (defun F (<parameter>) 

   (cond (<kondisi-basis> <ekspresi-1>) 

         (<kondisi-rekurens> (F <ekspresi-2>)))) 

 F 

 
 
Realisasi fungsi mungkin cross-recursive, yaitu jika realisasi fungsi f mengandung aplikasi fungsi g yang 
memanggil (mengaplikasi) f : 
 
REALISASI 
 G (<parameter>) : F (<ekspresi-1>) 
 
 F (<ekspresi-1>) : depend on   
     <kondisi-basis> : <ekspresi-2> 
     <kondisi-rekurens> : G (<ekspresi-3>) 

REALISASI LISP 

 ⇒ (defun G (<parameter>) 

   (F <ekspresi-1>)) 

 G 

 ⇒ (defun F (<ekspresi-1>) 

   (cond (<kondisi-basis> <ekspresi-2>) 

         (<kondisi-rekurens> (G <ekspresi-3>)))) 

 F 
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Contoh 1 Fungsi Rekursif : FAKTORIAL 
Pernyataan: 
Tuliskanlah sebuah fungsi yang menghitung faktorial dari n sesuai dengan definisi rekursif dari faktorial. 
 
Faktorial          FAC(n) 
DEFINISI DAN SPESIFIKASI  
fac : integer > 0 → integer > 0 

           {  fac (n) = n! sesuai dengan definisi rekursif faktorial } 
 
REALISASI (VERSI-1) 

{ Realisasi dengan definisi faktorial sbb, jika fac(n) adalah n! : 
 n = 1 : n! = 1 
 n > 1 : n! = (n-1)! * n } 
 
 fac(n) : if n = 1 then 1 
  else fac (n-1) * n 
 

REALISASI LISP (VERSI-1) 

 ⇒ (defun FAC (n) 
     (cond ((= n 1) 1) 
      (t (* (FAC- n 1)) n)))) 
 FAC 
 
REALISASI (VERSI_2) 

{ Realisasi dengan definisi faktorial sbb, jika fac(n) adalah n! : 
  n = 0 : n! = 1 
  n ≥ 1 : n! = (n-1)! * n } 
 
 fac(n) : if n = 0 then 1 
  else fac (n-1) * n 
 

REALISASI LISP (VERSI-2) 

 ⇒ (defun FAC (n) 
     (cond ((= n 0) 1) 
      (t (* (FAC (- n 1)) n)))) 
 FAC 
 
APLIKASI 

 ⇒ (FAC 4) 
 24 
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Contoh 2 Fungsi Rekursif : FAKTORIAL VERSI ITERATIF 
Pernyataan: 
Tuliskanlah sebuah fungsi yang menghitung faktorial dari n, dengan dasar solusi iteratif. Untuk menghitung 
faktorial N dibutuhkan suatu akumulator (hasil) dan counter. Jika counter sudah mencapai N, maka aplikasi fungsi 
sudah menghasilkan N! yang diinginkan. 
 
Faktorial (versi iteratif)      FACITER(n,i,count) 
DEFINISI DAN SPESIFIKASI  
faciter : 3 integer > 0 → integer > 0 

fac : 3 integer > 0 → integer > 0 

           {  faciter(n,count,hasil) = n! sesuai dengan definisi : fac(n) = 1 * 2 * 3 * ........n = hasil ketika  
           counter sudah mencapai n, dengan 1*2*3*...*(n-1) adalah hasil "sebelumnya" : 
  n = count  : hasil (sebelumnya) * count 
   n < count : fac(n,count+1,hasil*count) 
 
REALISASI 
 fac(n,count,hasil) : if n = count then hasil * count 
                   else  fac(n, count+1,hasil*count) 
 
 faciter(n) : fac(n,1,1) 
 

REALISASI LISP 

 ⇒ (defun FAC (n count hasil) 
     (cond ((= n count) (* hasil count)) 
      (t (FAC n (+ count 1) (* hasil count))))) 
 FAC 
 ⇒ (defun FACITER (n) 
     (fac n 1 1)) 
 FACITER 
 
APLIKASI 

 ⇒ (FACITER 4) 
 24 
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List dalam LISP 
List adalah  sekumpulan elemen list yang bertipe sama. Elemen list mempunyai keterurutan tertentu (ada pengertian 
suksesor, predesesor), dan satu elemen boleh muncul lebih dari satu kali. Jika tipe dari elemen mempunyai 
keterurutan nilai elemen (membesar, mengecil), dikatakan bahwa list terurut membesar atau mengecil. Bedakan 
keterurutan nilai ini dengan keterurutan elemen sebagai suksesor dan predesesor. 
 
Elemen list dapat berupa : 
 - elemen yang mempunyai  tipe sederhana (integer, real, character, ...) 
 - elemen yang mempunyai tipe terstruktur 
 - list (rekursif !) 
 
List kosong adalah list yang tidak mempunyai elemen, dituliskan sebagai [ ] atau ( ). Ada predikat terdefinisi untuk 
menentukan apakah suatu list kosong atau tidak.  Dua buah list disebut sama jika semua elemen list sama urutan dan 
nilainya. 
 
Pada bahasa pemrograman LISP, struktur data dasar yang tersedia berupa list (dinamik). List adalah salah satu jenis 
ekspresi-S dalam LISP. Karena list adalah tipe dasar yang disediakan oleh bahasa pemrograman LISP, maka 
konstruktor dan selektor list merupakan fungsi dasar yang siap digunakan, seperti halnya dengan fungsi dasar untuk 
operator aritmatika, relasional, dan boolean. 
 
Pada LISP sendiri terdapat beberapa fungsi dasar untuk memanipulasi list tersebut, yang terdiri dari : 

1. Konstruktor : list, cons, append. 
2. Selektor  : car, cdr. 
3. Predikat  : atom, listp, null, equal. 
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LIST                    LIST(e1,e2) 
DEFINISI DAN SPESIFIKASI 

 list : 2 ekspresi → list 

 { list(e1,e2) menghasilkan list yang berisi e1 dan e2 } 
 
REALISASI 
 (sistem ) 
 

APLIKASI 

 ⇒(list) 
 nil 
 ⇒(list a) 
 error 
 ⇒(list ‘a) 
 (a) 
 ⇒(list ‘a ‘b) 
 (a b) 
 ⇒(list 1 nil) 
 (1 nil) 
 ⇒(list 1 ‘()) 
 (1 nil) 
 ⇒(list nil ‘a) 
 (nil a) 
 ⇒(list ‘a (list 2)) 
 (a (2)) 
 
 
Catatan : Fungsi dasar list sebenarnya dapat mempunyai parameter fungsi sejumlah nol / lebih. 
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APPEND                  APPEND(l1,l2) 
DEFINISI DAN SPESIFIKASI 

 append : 2 list → list 

 { append(l1,l2) membentuk list baru dengan menambahkan list 2 sesudah list l1 } 
 
REALISASI 
 (sistem ) 
 

APLIKASI 

 ⇒(append) 
 nil 
 ⇒(append 1) 
 1 
 ⇒(append 1 2) 
 2 
 ⇒(append 1 nil) 
 nil 
 ⇒(append 1 ‘()) 
 nil 
 ⇒(append (list 1) nil) 
 (1) 
 ⇒(append nil (list 2)) 
 (2) 
 ⇒(append 1 (list 2)) 
 (2) 
 ⇒(append (list 1) 2) 
 (1.2) 
 ⇒(append (list 1) (list2)) 
 (1 2) 
 
 
Catatan : Fungsi dasar append sebenarnya dapat mempunyai parameter fungsi bukan list dengan jumlah nol/lebih. 
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 ATOM                   ATOM(e) 
DEFINISI DAN SPESIFIKASI 

 atom : ekspresi → boolean 

 { atom(e) menentukan apakah ekspresi e sebuah atom atau bukan } 
 
REALISASI 
 (sistem ) 
 

APLIKASI 

 ⇒(atom) 
 error 
 ⇒(atom 1) 
 t 
 ⇒(atom a) 
 error 
 ⇒(atom ‘a) 
 t 
 ⇒(atom nil) 
 t 
 ⇒(atom ‘()) 
 t 
 ⇒(atom (list 1)) 
 nil 
 ⇒(atom (list a)) 
 error 
 ⇒(atom (list ‘a)) 
 nil 
 
 

Deleted: 2/1/2007



SP/DiktatLISP/Pemrograman Fungsional - 2/15/2007                                                                       28 

LISTP                     LISTP(e) 
DEFINISI DAN SPESIFIKASI 

 listp : ekspresi → boolean 

 { listp(e) menentukan apakah ekspresi e sebuah list atau bukan } 
 
REALISASI 
 (sistem ) 
 

APLIKASI 

 ⇒(listp) 
 error 
 ⇒(listp 1) 
 nil 
 ⇒(listp a) 
 error 
 ⇒(listp ‘a) 
 nil 
 ⇒(listp (list ‘a))) 
 t 
 ⇒(listp nil) 
 t 
 ⇒(listp ‘()) 
 t 
 ⇒(listp ‘(1.2)) 
 t 
 ⇒(listp (list 1 2)) 
 t 
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NULL                     NULL(l) 
DEFINISI DAN SPESIFIKASI 

 null : list → boolean 

 { null(l) menentukan apakah list l sebuah list kosong atau bukan } 
 
REALISASI 
 (sistem ) 

APLIKASI 

 ⇒(null) 
 error 
 ⇒(null 1) 
 nil 
 ⇒(null nil) 
 t 
 ⇒(null ‘()) 
 t 
 ⇒(null (list)) 
 t 
 ⇒(null (list 1)) 
 nil 
 
 
 
EQUAL                  EQUAL(e1,e2) 
DEFINISI DAN SPESIFIKASI 

 equal : 2 ekspresi → boolean 

 { equal(e1,e2) menentukan apakah ekspresi e1 dan e2 sama atau tidak } 
 
REALISASI 
 (sistem ) 

APLIKASI 

 ⇒(equal) 
 error 
 ⇒(equal 1) 
 error 
 ⇒(equal 1 2) 
 nil 
 ⇒(equal 1 1) 
 t 
 ⇒(equal nil ‘()) 
 t 
 ⇒(equal (list 1) (list 1)) 
 t 
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List Linier 
List linier adalah list dengan elemen sederhana, berupa tipe dasar atau tipe bentukan. 
 
 
TIPE LIST L 
DEFINISI DAN SPESIFIKASI KONSTRUKTOR  
Konso : elemen, List  → List 

 {Konso(e,L): menghasilkan  sebuah list dari e dan L,  dengan e sebagai  elemen pertama e : 
  e o L → L'}  
Kons• : List, elemen  →  List 

 { Kons(L,e):  menghasilkan sebuah list  dari L dan e, dengan e sebagai elemen terakhir list :  
 L •  e → L'}  
DEFINISI DAN SPESIFIKASI SELEKTOR  
FirstElmt: List  →  elemen 

 {FirstElmt(L) Menghasilkan elemen pertama list L } 
Tail : List  →  List 

 {Tail(L) : Menghasilkan  list tanpa elemen pertama list L } 
LastElmt : List  →  elemen 

 {LastElmt(L) : Menghasilkan elemen terakhir list L } 
Head : List  → List 

 {Head(L) : Menghasilkan  list tanpa elemen terakhir list L} 
DEFINISI DAN SPESIFIKASI PREDIKAT DASAR 
isEmpty : List   → boolean 

 { IsEmpty(L)  adalah benar jika list kosong } 
DEFINISI DAN SPESIFIKASI PREDIKAT LAIN 
isOneElmt : List   → boolean 

 { IsOneElmt(L) adalah benar jika list berisi satu elemen } 
isMember : elemen, List  →  boolean 

 {IsMember (X,L) adalah benar jika X adalah elemen list L } 
DEFINISI DAN SPESIFIKASI FUNGSI LAIN 
NbElmt : List  →  integer 

 {NbElmt(L) : Menghasilkan jumlah elemen list, nol jika kosong} 
Konkat : 2 List  →  List 

 {Konkat(L1,L2) : Menghasilkan konkatenasi 2 buah list, dengan list L2 "sesudah" list L1} 
Inverse : List  →  List 

 { Inverse(L) : Memberikan list yang urutan elemennya adalah kebalikan dari list asal} 
Max: List →  elemen 

 {Max(L) :  Menghasilkan nilai  elemen list  yang mempunyai nilai  terbesar. Minimal list terdiri atas 1 elemen.} 
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REALISASI LISP DARI KONSTRUKTOR 

 ⇒ (defun Konso (e L) 

   (cons e L)) 

 Konso 

 ⇒ (defun Kons• (L e) 

   (Inverse (cons e (Inverse L)))) 

 Kons• 

 

REALISASI LISP DARI SELEKTOR 

 ⇒ (defun FirstElmt (L) 

   (car L)) 

 FirstElmt 

 ⇒ (defun Tail (L) 

   (cdr L)) 

 Tail 

 ⇒ (defun LastElmt (L) 

   (car (Inverse L))) 

 LastElmt 

 ⇒ (defun Head (L) 

   (Inverse (cdr (Inverse L)))) 

 Head 

 

REALISASI LISP DARI PREDIKAT DASAR 

 ⇒ (defun isEmpty (L) 

   (null L)) 

 isEmpty 

 

REALISASI LISP DARI PREDIKAT LAIN YANG SERING DIPAKAI 

 ⇒ (defun IsOneElmt (L) 

   (and (not (IsEmpty L)) (IsEmpty (cdr L)))) 

 IsOneElmt 

 ⇒ (defun IsMember (X L) 

   (if (null L)   nil      ; basis-0 

      (if  (equal X (car L))  t  

       (IsMember X (cdr L)))))  ; recc 

 IsMember 
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REALISASI LISP DARI FUNGSI LAIN 

 ⇒ (defun NbElmt (L) 

   (length L)) 

 NbElmt 

 ⇒ (defun Konkat (L1 L2) 

   (append L1 L2)) 

 Konkat 

 ⇒ (defun Inverse (L) 

   (reverse L)) 

 Inverse 

 ⇒ (defun Max (L) 

   (if (IsOneElmt L) (FirstElmt L))    ; basis-1 

     (max2 (FirstElmt L) (Max (Tail L))))) ; recc 

 Max 
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List of List 
List of list adalah list yang : 

• mungkin terdiri dari elemen dasar yang disebut atom, 
• mungkin terdiri dari list dari atom 

 
Jadi, List of List adalah list yang elemennya adalah list. Dalam bahasa LISP,  tipe ini disebut sebagai  S-expression 
juga. 
 
Review kembali, untuk membedakan antara list dengan atom : 

• List dituliskan di antara tanda kurung () 
• Atom dituliskan tanpa tanda kurung  

 
 
CONTOH LIST OF LIST : 

1. () adalah list kosong 
2. (ad a b ) adalah list dengan elemen berupa 3 atom 
3. ( () (a b c) ( d e) f) adalah : 

• list dengan elemen list kosong, L1, L2 dan sebuah atom 
• L1 adalah list dengan elemen 3 buah atom a, b, c 
• L2 adalah list dengan elemen 2 buah atom d,e 

 
Untuk list khusus ini, nama Konstruktor dan Selektor tidak dibedakan dengan list yang hanya mengandung elemen 
dasar, namun diperlukan predikat tambahan. 
 
 
LIST DENGAN ELEMEN BERUPA LIST (LIST OF LIST)  

TIPE LIST-OF-LIST S 
DEFINISI DAN SPESIFIKASI PREDIKAT KHUSUS UNTUK LIST OF LIST 
IsAtom : list of list  →  boolean 

 {IsAtom(S) benar  jika S adalah atom,  yaitu terdiri dari sebuah atom } 
IsList : list of list  →  boolean 

 { IsList(S) benar  jika S adalah sebuah list } 
DEFINISI DAN SPESIFIKASI KONSTRUKTOR 
KonsLo : List, List of list  → List of list 

 { KonsLo(L,S) diberikan sebuah List of list S dan sebuah list L, membentuk list baru dengan List yang 
 diberikan menjadi elemen pertama  List of list:  L o S  →  S'}  
KonsL• : List of list , List  →  List of list 

 {KonsL• (S,L) diberikan sebuah List of list S  dan sebuah list L, membentuk list baru dengan List yang 
 diberikan menjadi elemen terakhir list of List:  S • L  →  S'}  
DEFINISI DAN SPESIFIKASI SELEKTOR 

FirstList: List of list → List 

 {FirstList(S) : Menghasilkan elemen pertama list, mungkin sebuah list atau atom } 
TailList : List of list  →  List 

 {TailList(S) : Menghasilkan  "sisa" list of list S  tanpa elemen pertama list  S } 
LastList : List of list  →  List of list 

 {LastList(S) : Menghasilkan elemen terakhir list of list S } 
HeadList : List of list  →  List of list 

 {HeadList(S) : Menghasilkan "sisa" list of list tanpa elemen terakhir list } 
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LISP 

 ⇒ (defun IsAtom (S) 

   (atom S)) 

 IsAtom 

 ⇒ (defun IsList (S) 

   (listp S)) 

 IsList 

 ⇒ (defun KonsLo (L S) 

   (cons L S)) 

 KonsLo 

 ⇒ (defun KonsL• (S L) 

   (Inverse (cons L (Inverse S)))) 

 KonsL• 

 ⇒ (defun FirstList (S) 

   (car S)) 

 FirstList 

 ⇒ (defun TailList (S) 

   (cdr S)) 

 TailList 

 ⇒ (defun LastList (S) 

   (car (Inverse S))) 

 LastList 

 ⇒ (defun HeadList (S) 

   (Inverse (cdr (inverse S)))) 

 HeadList 
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Contoh 1, penggunaan list of list : 

MENGHITUNG JUMLAH ELEMEN LIST                      nbElmtS(S) 
REALISASI LISP 

 ⇒ (defun nbElmtS (S) 

  (if (null S)  0     ; basis-0 

    (+ (if  (atom (car S)) 1  ; elemen list S adalah atom 

      (nbElmtS (car S))) ; elemen list S adalah list 

     (nbElmtS (cdr S)))))  ; recc 

 nbElmtS 

APLIKASI 

 ⇒ (nbElmtS ‘(1 () (2 (3)))) 
 3 
 ⇒ (nbElmtS ‘(1 2 (3 4))) 
 4 
  

 
Contoh 2, penggunaan list of list :  

MEMERIKSA APAKAH X TERMASUK ELEMEN LIST                isMemberS(X,S) 
REALISASI LISP 

 ⇒ (defun isMemberS (X S) 

  (if (null S)  nil      ; basis-0 

      (or (if (listp (car S)) 

       ; elemen list S adalah list 

       (isMemberS X (car S)) 

       ; elemen list S adl atom 

       (equal X (car S))  menggantikan kode: 

-     (IsMemberS X (cdr S)))))  ; recc ke tail S 

 isMemberS 

APLIKASI 

 ⇒ (isMemberS 2 ‘(1 () (2 (3)))) 
 t  Jika dilakukan evaluasi fungsi, ekspresi (isMemberS x (cdr S)) 
akan dilakukan dua kali?: 
(isMemberS 2 ‘(1 () (2 (3)))) 
(or (isMemberS 2 ‘(() (2 (3)))) (isMemberS 2 ‘(() (2 (3))))) ?? ⇒ 
(isMemberS 9 ‘(1 2 (3 4))) 
 nil 
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Struktur Pohon dalam LISP 
Struktur pohon dikelompokkan atas: 
1. Pohon Biner 
2. Pohon N-aire 
 
Kedua pohon tersebut direpresentasikan dalam LISP sebagai struktur yang rekursif dengan list of list. 
 
Berikut ini contoh realisasi LISP dari pohon biner basis-0 dengan representasi prefix, pohon biner basis-1 dengan 
representasi prefix, dan pohon N-aire. 
 
Contoh 1: Pohon Biner Basis-0 dengan representasi prefix. 
TYPE POHON : dengan basis pohon kosong 
DEFINISI DAN SPESIFIKASI TYPE 
type Elemen :   { tergantung type node } 

type  PohonBiner : < A : Elemen, L : PohonBiner, R : PohonBiner > 

{Pohon Biner terdiri dari Akar yang berupa elemen, L dan R adalah Pohon biner yang merupakan subPohon kiri 
dan subpohon kanan } 
REALISASI LISP DARI TYPE 
{Berupa list of list, yang setiap list-nya terdiri atas 3 elemen berupa akar, 
subpohon kiri, dan subpohon kanan: 
 (<akar>  <pohon biner>  <pohon biner>)  } 
 

DEFINISI DAN SPESIFIKASI SELEKTOR 
Akar : PohonBiner tidak kosong  → Elemen 

{ Akar(P) adalah Akar  dari P. Jika P adalah  /L,A,R\ maka  Akar(P) adalah A } 
Left : PohonBiner tidak kosong  → PohonBiner 

{ Left(P) adalah sub pohon kiri dari P. Jika P adalah  /L,A,R\ maka  Left (P) =  L } 
Right : PohonBiner tidak kosong  → PohonBiner 

{ Right(P) adalah sub pohon kanan dari P. Jika P adalah  /L,A,R\ maka Right (P)= R } 
REALISASI LISP DARI SELEKTOR  

⇒ (defun akar (PB)     ; selektor akar 
   (car PB)) 
 
⇒ (defun left (PB)     ; selektor subpohon kiri 
   (car (cdr PB))) 
 
⇒ (defun right (PB)     ; selektor subpohon kanan 
   (car (cdr (cdr PB)))) 
 
DEFINISI DAN SPESIFIKASI PREDIKAT KHUSUS 
IsTreeEmpty : PohonBiner  →   boolean 

{IsTreeEmpty(P) true jika P kosong : (/ \) } 
 
REALISASI LISP PREDIKAT KHUSUS 

⇒ (defun IsTreeEmpty (P)   ; memeriksa apakah P kosong/tidak 
   (null P)) 
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DEFINISI DAN SPESIFIKASI FUNGSI UMUM 
NbElmt : PohonBiner  →   integer ≥ 0 

{NbElmt(P) memberikan banyaknya elemen dari pohon P : 
 Basis : NbElmt (//\ \) = 0 
 Rekurens : NbElmt (/L,A,R\) = NbElmt(L) + 1 + NbELmt(R)   } 
 
NbDaun : PohonBiner  →   integer ≥ 0 

{NbDaun (P) memberikan banyaknya daun  dari pohon P : 
 Basis : NbDaun  (//\ \) = 0 
 Rekurens :  
    NbDaun  (/L,A,R\) = 
        depend on L,R : 
                IsTreeEmpty(L) and IsTreeEmpty(R ): 1 
                 not IsTreeEmpty (L) and IsTreeEmpty(R ): NbDaun(L) 
                 IsTreeEmpty (L) and not IsTreeEmpty (R) :  NbDaun(R)    
                 not IsTreeEmpty(L) and not IsTreeEmpty(R): NbDaun(L)+NbDaun(R)   
 
RepPrefix: PohonBiner  → list of element 

{RepPrefix(P) memberikan representasi linier (dalam bentuk list), dengan urutan elemen list sesuai dengan urutan 
penulisan pohon secara prefix : 
 Basis : RepPrefix (//\ \) = [ ] 
 Rekurens :RepPrefix (/L,A,R\) = [A] o RepPrefix(L) o  RepPrefix (R)   } 
 

REALISASI FUNGSIONAL FUNGSI UMUM 
NbElmt (P) : 
 if IsTreeEmpty(P) then {Basis} 0 
 else {Rekurens } NbElmt(Left(P) + 1 + NbElmt(Right(P) 
 
NbDaun (P) : 
if IsTreeEmpty(P) then {Basis}0 
else {Rekurens : minimal 1 node yaitu akar }  
depend on P: 

    IsTreeEmpty(Left(P)) and IsTreeEmpty(Right(P)) : 1 
    not IsTreeEmpty(Left(P)) and IsTreeEmpty(Right(P)) : NbDaun(Left(P)) 
    IsTreeEmpty(Left(P)) and not IsTreeEmpty(Right(P)) : NbDaun(Right(P)) 
    not IsTreeEmpty(Left(P)) and not IsTreeEmpty(Right(P)) : 
          NbDaun(Left(P)) +  NbDaun(Right(P)) 
 
RepPrefix (P) : 
 if IsTreeEmpty(P) then {Basis} [] 
 else {Rekurens} 
         KonsoL(KonsoL(Akar(P), RepPrefix(Left(P)), RepPrefix(Right(P))) 
 

REALISASI LISP FUNGSI UMUM 

⇒ (defun NbElmt (P) 
   (if  (IsTreeEmpty P)   0   ; Basis-0 
    (+   (NbElmt (Left P))  ; Rekurens 
      1 
      (NbElmt (Right P))))) 
 
 NbElmt 
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⇒ (defun NbDaun (P) 
  (if  (IsTreeEmpty P) 
    ; Basis-0 
    0 
     ; Rekurens : minimal 1 node yaitu akar 
     (cond ((and  (IsTreeEmpty (Left P)) 
         (IsTreeEmpty (Right P))) 
       1); ketemu daun 
      ((and  (not (IsTreeEmpty (Left P))) 
         (IsTreeEmpty (Right P))) 
       (NbDaun (Left P))) 
      ((and  (IsTreeEmpty (Left P))  
         (not (IsTreeEmpty (Right P)))) 
       (NbDaun (Right P))) 
      ((and  (not (IsTreeEmpty (Left P)))  
         (not (IsTreeEmpty (Right P)))) 
       (+ (NbDaun (Left P)) (NbDaun (Right P))))))) 
 
 NbDaun 
 
⇒ (defun RepPrefix (P) 
  (if (IsTreeEmpty P)  nil   ; Basis-0 
    (append 
     (list (Akar P)) 
      (RepPrefix (Left P))  
     (RepPrefix (Right P))))) 
 
 RepPrefix 
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Contoh 2: Pohon Biner Basis-1 dengan representasi prefix. 
TYPE POHON : dengan pohon minimal mempunyai satu elemen. 
DEFINISI DAN SPESIFIKASI TYPE 
type Elemen :   { tergantung type node } 

type  PohonBiner : < A : Elemen, L : PohonBiner, R : PohonBiner > {notasi prefix } 

{Pohon Biner terdiri dari Akar yang berupa elemen, L dan R adalah Pohon biner yang merupakan subPohon kiri 
dan subpohon kanan } 
DEFINISI DAN SPESIFIKASI SELEKTOR 
Akar : PohonBiner tidak kosong  → Elemen 

{ Akar(P) adalah Akar  dari P. Jika P adalah  //L,A,R\\ = Akar(P) adalah A } 
Left : PohonBiner tidak kosong  → PohonBiner 

{ Left(P) adalah sub pohon kiri dari P. Jika P adalah  //L,A,R\ \, Left (P)  adalah  L } 
Right : PohonBiner tidak kosong  → PohonBiner 

{Right(P) adalah sub pohon kanan dari P. Jika P adalah  //L,A,R\\,Right (P) adalah R} 
REALISASI LISP DARI SELEKTOR  

⇒ (defun akar (PB)     ; selektor akar 
  (car PB)) 
 
⇒ (defun left (PB)     ; selektor subpohon kiri 
  (car (cdr PB))) 
 
⇒ (defun right (PB)     ; selektor subpohon kanan 
  (car (cdr (cdr PB)))) 
DEFINISI DAN SPESIFIKASI PREDIKAT KHUSUS 
IsTreeEmpty : PohonBiner  →   boolean 

{IsEmpty?(P) true jika P kosong : (// \\) } 
isOneElmtPB : PohonBiner  →   boolean 

{isOneElmtPB(P) true jika P hanya mempunyai satu elemen, yaitu akar (// A \\\) } 
IsUnerLeft : PohonBiner  →   boolean 

{IsUnerLeft(P) true jika P hanya mengandung sub pohon kiri tidak kosong: (//L A \\) } 
IsUnerRight : PohonBiner  →   boolean 

{IsUnerRight(P) true jika P hanya mengandung sub pohon kanan tidak kosong: (//A R\\) } 
IsBiner : PohonBiner  tidak kosong →   boolean 

{IsIsBiner(P) true jika P  mengandungsub pohon kiri dan sub pohon kanan : (//L A R\\) } 
IsExitLeft : PohonBiner  tidak kosong  →   boolean 

{IsExitLeft(P) true jika P  mengandung sub pohon kiri  } 
IsExitRight : PohonBiner  tidak kosong  →   boolean 

{IsExitRight(P) true jika P  mengandung sub pohon kanan  } 
REALISASI LISP PREDIKAT KHUSUS 

⇒ (defun IsTreeEmpty (P)  ; memeriksa apakah P kosong/tidak 
  (null P)) 
 
⇒ (defun isOneElmtPB (P)  ; memeriksa apakah hanya memp 1 elemen 
  (and (not (null P)) (null (left P)) (null (right P)))) 
 
⇒ (defun IsUnerLeft (P)  ; memeriksa apakah P UnerLeft 
  (and (not (null P)) (not (null (left P))) (null (right P)))) 
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⇒ (defun IsUnerRight (P)  ; memeriksa apakah P UnerRight 
  (and (not (null P)) (not (null (right P))) (null (left P)))) 
 
⇒ (defun IsBiner (P)    ; memeriksa apakah P punya kiri dan kanan 
  (and  (not (null P)) 
    (not (null (left P)))  
    (not (null (right P))))) 
 
⇒ (defun IsExitLeft (P)  ; memeriksa apakah P punya subpohon kiri 
  (and (not (null P)) (not (null (left P))))) 
 
⇒ (defun IsExitRight (P)  ; memeriksa apakah P punya subpohon kanan 
  (and (not (null P)) (not (null (right P))))) 
 
DEFINISI DAN SPESIFIKASI FUNGSI LAIN 
NbElmt : PohonBiner  →   integer ≥ 0 

{NbElmt(P) memberikan Banyaknya elemen dari pohon P : 
 Basis :  NbElmt (//A\ \) = 1 
 Rekurens :  NbElmt (//L,A,R\\ ) = NbElmt(L) + 1 + NbELmt(R)  
  NbElmt (//L,A,\ ) = NbElmt(L) + 1  
  NbElmt (//A,R\\ ) =  1 + NbELmt(R)   } 
 
NbDaun : PohonBiner  →   integer ≥ 0 

{NbDaun (P) memberikan Banyaknya daun  dari pohon P : 
 Basis : NbDaun  (//A\ \) = 1 
 Rekurens : NbDaun  (//L,A,R\\) =  NbDaun (L) +  NbDaun(R)    
                   NbDaun  (//L,A,\\) =  NbDaun (L)   
                  NbDaun  (//A,R\\) = NbDaun (R)  } 
RepPrefix: PohonBiner  → list of element 

{RepPrefix (P) memberikan representasi linier (dalam bentuk list), dengan urutan elemen list sesuai dengan urutan 
penulisan pohon secara prefix : 
 Basis : RepPrefix (//A\ \) = [A] 
 Rekurens : RepPrefix (//L,A,R\\) = [A] o RepPrefix(L) o  RepPrefix (R)   
  RepPrefix (//L,A\\) = [A] o RepPrefix(L) 
  RepPrefix (//A,R\\) = [A] o RepPrefix (R)  } 
 

REALISASI FUNGSIONAL DARI FUNGSI LAIN 
NbElmt (P) : {P tidak kosong } 
 if isOneElmtPB(P) then {Basis} 1 
 else depend on P: 
   IsBiner(P) : NbElmt(Left(P) + 1 + NbElmt(Right(P) 
   IsUnerLeft(P) : NbElmt(Left(P) + 1 
   IsUnerRight(P) : 1 + NbElmt(Right(P) 
 
NbDaun (P) : {P tidak kosong } 
 if isOneElmtPB(P) then {Basis} 1 
 else {Rekurens } 
         depend on P: 
   IsBiner(P) : NbDaun(Left(P)) +  NbDaun(Right(P)) 
    IsUnerLeft(P) : NbDaun(Left(P)) 
   IsUnerRight(P) : NbDaun(Right(P)) 
 
RepPrefix (P) : {P tidak kosong } 
 if isOneElmtPB(P) then {Basis} [Akar(P)] 
 else depend on P: 
   IsBiner(P):KonsoL(KonsoL(Akar(P),RepPrefix(Left(P)),      
  RepPrefix(Right(P))) 
   IsUnerLeft(P) : KonsoL(Akar(P),RepPrefix(Left(P)) 
   IsUnerRight(P) : KonsoL(Akar(P),RepPrefix(Right(P)) 
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REALISASI LISP DARI FUNGSI LAIN 

⇒ (defun NbElmt (P) 
  (if  (isOneElmtPB P)  1  ; Basis-1 
     ; Rekurens 
     (cond  ((IsBiner P)  
        (+ (NbElmt (Left P)) 1 (NbElmt (Right P)))) 
       ((IsUnerLeft P) (+ 1 (NbElmt (Left P)))) 
       ((IsUnerRight P) (+ 1 (NbElmt (Right P))))))) 
 NbElmt 
 
⇒ (defun NbDaun (P) 
  (if  (isOneElmtPB P)  1  ; Basis-1 
     ; Rekurens 
     (cond  ((IsBiner P)  
        (+ (NbDaun (Left P)) (NbDaun (Right P)))) 
       ((IsUnerLeft P) (NbDaun (Left P))) 
       ((IsUnerRight P) (NbDaun (Right P)))))) 
 NbDaun 
 
⇒ (defun RepPrefix (P) 
  (if  (isOneElmtPB P) 
    ; Basis-1 
     (list (Akar P)) 
     ; Rekurens 
     (cond  ((IsBiner P)  
         (append  (list (Akar P)) 
             (RepPrefix (Left P))  
           (RepPrefix (Right P)))) 
       ((IsUnerLeft P)  
         (append  (list (Akar P)) 
             (RepPrefix (Left P))))  
       ((IsUnerRight P) 
         (append  (list (Akar P)) 
             (RepPrefix (Right P))))))) 
 RepPrefix 
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Contoh 3: Pohon N-ner dengan representasi prefix 
TYPE POHON-N-ner  (tidak mungkin kosong ) 
DEFINISI DAN SPESIFIKASI TYPE 
type Elemen :   { tergantung type node } 

type  PohonN-ner : < A : Elemen, PN : PohonN-ner ke-1, PN ke-2, …, PN ke-n > { notasiPrefix } 

{Pohon N-ner terdiri dari Akar yang berupa elemen dan list dari pohon N-ner yang menjadi anaknya. List anak 
mungkin kosong, tapi pohon N-ner tidak pernah kosong, karena minimal mempunyai sebuah elemen sebagai akar 
pohon}. 
DEFINISI DAN SPESIFIKASI SELEKTOR 
Akar : PohonN-ner tidak kosong  → Elemen 

{ Akar(P) adalah Akar  dari P. Jika P adalah  (A,PN) =  Akar(P) adalah A } 
Anak : PohonN-ner tidak kosong  → list of PohonN-ner 

{ Anak(P) adalah list of pohon N-ner  yang merupakan anak-anak (subpohon) dari P. Jika P adalah (A, PN) maka  
Anak (P)  adalah PN  }. 
REALISASI LISP DARI SELEKTOR  

⇒ (defun akar (PN)     ; selektor akar 
  (car PN)) 
 
⇒ (defun anak (PN)     ; selektor anak 
  (cadr PN))  
DEFINISI DAN SPESIFIKASI PREDIKAT KHUSUS 
IsTreeEmptyPN : PohonN-ner  →   boolean 

 {IsTreeEmptyPN(PN) true jika PN kosong : () } 
isOneElmtPN : PohonBiner  →   boolean 

{isOneElmtPB(P) true jika P hanya mempunyai satu elemen, yaitu akar (// A \\\) } 
IsExitAnakPN : PohonN-ner tidak kosong  →   boolean 

 {ExitAnak(PN) true jika list anak dari PN tidak kosong } 
 
REALISASI LISP PREDIKAT KHUSUS 

⇒ (defun IsTreeEmptyPN (PN)  ; memeriksa apakah PN kosong/tidak 
  (null PN)) 
 
⇒ (defun isOneElmtPN (PN)   ; memeriksa apakah PN hanya memp 1 elmt 
  (and (not (null PN)) (null (anak PN)))) 
 
⇒ (defun IsExitAnakPN (PN)  ; memeriksa apakah ada anak dari PN 
  (not (null (anak PN)))) 
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DEFINISI DAN SPESIFIKASI FUNGSI LAIN 
NbElmtPN : PohonN-ner  →   integer ≥ 0 

{NbElmtPN(PN) memberikan banyaknya elemen dari pohon PN : 
 Basis :  NbElmtPN (//A\\) = 1 
 Rekurens :  NbElmtPN (//A,PN\\ ) =  1 + NbElmtPN(PN)   } 
 
REALISASI LISP DARI FUNGSI LAIN 

⇒ (defun NbElmtPN (PN) ; masukan adalah PN 
  (if  (isOneElmtPN PN)  1   ; Basis-1 
    (NbElmtAnakPN (anak PN)))) ; Mencari ke anak PN 
 
 NbElmtPN 
 
⇒ (defun NbElmtAnakPN (LPN) ; masukan adalah list of anak PN 
  (if  (isTreeEmptyAnakPN LPN)  0  ; Basis-0 
    ; Rekurens 
     (if  (isOneElmtPN LPN)  
      ; Kasus khusus list hanya terdiri atas 1 anak 
      (NbElmtPN LPN) 
      ; Kasus anak lebih dari 1 
      (+  (NbElmtPN (car LPN))     ; Anak ke-1 
        (NbElmtAnakPN (cdr LPN))))))  ; Anak lainnya 
 
 NbElmtAnakPN 
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Ekspresi Lambda 
Ekspresi lambda umumnya digunakan untuk merepresentasikan: 
1. fungsi tak bernama, karena fungsi hanya bersifat sementara (tidak perlu disimpan) atau hanya dipanggil satu 

kali. 
2. fungsi sebagai parameter dari fungsi lain. 
 
 
 
Contoh penggunaan ekspresi lambda sebagai parameter dari fungsi lain: 
 
DEFINISI 
type numerik : union dari type integer dan real 

Sigma : integer, integer,(integer →  numerik),(integer → numerik)  → numerik 

{Sigma (a,b,f,s) adalah penjumlahan dari deret/serie f(i), dengan 
 mengambil nilai subseri a, s(a), s(s(a)),.... 
 pada interval [a..b] atau 0 jika interval kosong } 
 
REALISASI FUNGSIONAL 
 Sigma(a,b,f,s) :  
  if a>b then 0 
         else f(a) + Sigma(s(a),b,f,s) 
 

REALISASI LISP  

⇒ (defun Sigma (a b f s) 
  (if  (> a b) 0           ; basis 
    (+  (funcall f a)  
      (Sigma (funcall s a) b f s)))) ; rekurens 
 
APLIKASI 

 ⇒(Sigma 1 3 ‘(lambda (x) x) ‘(lambda (x) (+ x 1))) 
  
 ⇒(Sigma 3 5 ‘(lambda (x) (+ x 1)) ‘(lambda (x) (* x x x))) 
  
 
 
Pada kasus fungsi sebagai hasil dari evaluasi fungsi (range): 
 
Perhatikan bahwa derivasi dari f(x) = x3 adalah sebuah fungsi f'(x) = 3 x2,  sedangkan nilai derivasi f'(x) untuk x=2 
adalah suatu nilai numerik. 
 
Maka derivasi suatu fungsi pada suatu titik dapat didefinisikan sbb: 
Derivasi (real → real), real    →  real → real 
DerivTitikX  (real → real), real, real →  real 
 
Derivasi (f,dx):    (f(x+dx) - f(x))/dx 
 
Derivasi  untuk f(y)= y3  dengan notasi lambda adalah 
λ x. (  (λy. y3)  (x+dx) -   (λy. y3) (x) / dx 
 
Sehingga DerivTitikX untuk  f(y) = y3 dan nilai dx=0.005 dan  NilaiX = 5  
dituliskan sebagai aplikasi dari DerivTitikX dengan parameter (λy.y3, 0.005)  (5) 
adalah nilai f'(x) pada titik x=5. 
 

Deleted: 2/1/2007



SP/DiktatLISP/Pemrograman Fungsional - 2/15/2007                                                                       45 

 
DEFINISI 
Derivasi : (real → real), real    → ( real  → real ) 
{Derivasi (f,dx) adalah derivasi fungsi f(x) dengan interval dx: ( f(x+dx)-f(x) )/dx} 
DerivTitikX : ((real → real) , real  ) , real →  real   
{DerivTitikX (f,dx, NilaiX ) adalah Nilai derivasi fungsi f(x) pada titik X : Aplikasi dari fungsi dengan parameter 
Derivasi (f,dx) dan Nilai). Karena DerivTitikX adalah aplikasi terhadap fungsi, maka Derivasi(f,dx) dapat  
dituliskan: 
a. Realisasi-1: dengan hanya melakukan aplikasi terhadap Derivasi 
b. Realisasi-2 : menuliskan realisasinya dengan ekspresi lambda  dan akan diinstansiasi dengan NilaiX seperti 
pada realisasi kedua} 
REALISASI-1 
 Derivasi(f,dx) :  
  ( f(x+dx) - f(x) )/ dx 
 

APLIKASI 
 DerivTitikX (Derivasi(f,dx),NilaiX) 
 

 
REALISASI-2 (dengan ekspresi lambda) 
 Derivasi(f,dx) :  
  ( f(x+dx) - f(x) )/ dx 
 DerivTitikX (f,dx, NilaiX) :  
  λ.x ( f(x+dx) - f(x) )/ dx (NilaiX) 
REALISASI  GCLISP 

⇒ (defun DerivTitikX (f dx NilaiX) 
  (( lambda (x)    (/ ( -  funcall f (+ x dx)) 
                               funcall f x ) ) 
                           dx)) NilaiX )) 
 
APLIKASI LISP 

⇒ (DerivTitikX (‘lambda (y) (pangkat3 y)) 0.005 5) 
 75.0687 
 
 
Catatan : 
Dalam GCLISP yang menerapkan dynamic binding, kedua fungsi derivasi(f,dx) dan DerivTitikX(f,dx,x) tersebut 
tidak dapat dipisahkan menjadi dua buah fungsi. Terlihat pada notasi fungsional di atas, bahwa aplikasi DerivtitikX 
mengharuskan penulisan derivasi menjadi ekspresi lambda. Maka fungsi Derivasi(f,dx) “menghilang” dari teks 
program. Selain itu, dalam GCLISP, sebuah fungsi tidak dapat menghasilkan sebuah fungsi sebagai range sehingga 
fungsi Derivasi tidak mungkin ada secara eksplisit dalam teks program 
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