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REVIEWREVIEW
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A program is not an algorithm!A program is not an algorithm!

 Sebuah algoritma dapat Sebuah algoritma dapat diimplementasikan diimplementasikan 
dengan bahasa pemrograman yang berbeda.dengan bahasa pemrograman yang berbeda.

for (I=1;I<n;I++)
{
     …..
}

1000110000
1100111100
0000111100
1000111100
1000001111

compilation

text file machine code
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An algorithm is not a program!An algorithm is not a program!

 Sebuah algoritma Sebuah algoritma miripmirip dengan program  dengan program 
komputer; Algoritma dapat dituliskan dengan komputer; Algoritma dapat dituliskan dengan 
mirip bahasa Pascal, Basic atau C. mirip bahasa Pascal, Basic atau C. 

 Algorithm menggambaarkan Algorithm menggambaarkan language language 
independentindependent  dan dan machine independentmachine independent logic  logic 
serta strategi yang digunakan oleh sebuah serta strategi yang digunakan oleh sebuah 
program. program. 
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Struktur Data Struktur Data 

 Struktur Data Struktur Data adalah metode yang adalah metode yang 
menyimpan dan mengelola data yg menyimpan dan mengelola data yg 
bertujuan memfasilitasi akses dan bertujuan memfasilitasi akses dan 
perubahan data. perubahan data. 

 Struktur DataStruktur Data digunakan bersama algoritma  digunakan bersama algoritma 
untuk memecahkan sebuah masalah. untuk memecahkan sebuah masalah. 

 Kita harus memilihi Kita harus memilihi Struktur Data Struktur Data yang yang 
tepat dan merancang sebuah algoritma tepat dan merancang sebuah algoritma 
untuk memecahkan sebuah masalah.untuk memecahkan sebuah masalah.
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Program adalah pemecah masalah. Program adalah pemecah masalah. 

Problem solution = data structures + algorithmProblem solution = data structures + algorithm
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TIPE DATA, Variabel TIPE DATA, Variabel 

&  &  

STRUKTUR DATASTRUKTUR DATA
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Tipe DataTipe Data

 Apa itu tipe data ?Apa itu tipe data ?
   Apabila Anda mendeklarasikan variabel, Anda harus menentukan Apabila Anda mendeklarasikan variabel, Anda harus menentukan 

tipenya. tipenya. 
 Tipe ini menentukan nilai yang dapat disimpan variabel tersebut Tipe ini menentukan nilai yang dapat disimpan variabel tersebut 

dan operator-operator apa saja yang dapat dikenakan padanya. dan operator-operator apa saja yang dapat dikenakan padanya. 
Data yang kan diprogram bermacam-macam jenis atau tipenya, Data yang kan diprogram bermacam-macam jenis atau tipenya, 
misalnya :misalnya :
 Bilangan
 Karakter
 String
 Record (rekaman) 
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VariabelVariabel

Masih ingat variabel ?Masih ingat variabel ?

Variabel  itu :Variabel  itu :
 Simbol (biasanya dilambangkan dengan huruf Simbol (biasanya dilambangkan dengan huruf 

atau kombinasi huruf dan angka) atau kombinasi huruf dan angka) 
 Bisa menyimpan suatu nilai  (bersifat Bisa menyimpan suatu nilai  (bersifat 

semetara)semetara)
 Memiliki ketentuan Memiliki ketentuan nilai apa saja nilai apa saja yang bisa yang bisa 

disimpan dan disimpan dan range range nilai nilai yang mampu yang mampu 
disimpan olehnya.disimpan olehnya.

 Memiliki ketentuan operasi apa saja yang bisa Memiliki ketentuan operasi apa saja yang bisa 
dikenakan padanya.dikenakan padanya.
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 Pascal mengenal 3 jenis tipe data, Pascal mengenal 3 jenis tipe data, 
yaitu :yaitu :
 Sederhana
 Terstruktur
 Pointer
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 Artinya : dalam sebuah variabel Artinya : dalam sebuah variabel 
hanya menyimpan sebuah nilai data.hanya menyimpan sebuah nilai data.
Contoh :Contoh :
 p := 10; 
 Kata := ‘Y’;
 Y := 3.14;
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 Adalah tipe data untuk bilangan bulat atau 
tidak memiliki titik desimal

 Ada 5 tipe data yang termasuk dalam 
kelompok tipe data integer yaitu :

Tipe Batas Nilai

Byte 0 .. 255

Shorti
nt

-128 .. 127

Word 0 .. 65535

Intege
r

-32768 .. 32767

Longin
t

-2147483648 ..  
2147483647

Tipe Data IntegerTipe Data Integer
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 Beberapa operasi yang bisa dikenakan pada tipe 
data integer antara lain :

 Contoh deklarasi tipe data integer:
var

         x : integer;
         y : byte;

Operator Kegunaan

+ Penjumlahan

- Pengurangan

* Perkalian

Div Pembagian

Mod Sisa Pembagian
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 Tipe data booleanTipe data boolean
 Data tipe boolean mempunyai dua nilai yaitu : 

true (1 nilai binernya) dan false (0 nilai 
binernya).

 Contoh deklarasi dan inisialisasi variabel 
bertipe boolean :
Var

         A : boolean;
   Begin
              A := true;
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 Tipe data charTipe data char
 Digunakan untuk mendefinisikan tipe data 

yang nilainya merupakan himpunan karakter 
yang dikenal komputer yang dinyatakan dalam 
kode ASCII.

 Dalam pascal, variabel bertipe char ditulis 
diantara tanda petik. 
Ex :  
Var 
   x : char;

Begin 
       x := ‘A’;



Slide - Slide - 1616Basics Programmnig Basics Programmnig 

 Tipe data RealTipe data Real
 Bilangan real atau nyata merupakan jenis 

bilangan pecahan, dapat dituliskan secara 
biasa atau model scientific . 

 Contoh bilangan real: 34.265, -3.55, 0.0, 
35.997E+11, dimana E merupakan simbol 
perpangkatan 10. 

 Jadi 452.13 mempunyai nilai sama dengan 
4.5213e2. Penggolongan tipe data bilangan 
real dapat dilihat pada tabel berikut.
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 Tipe data real dalam pascal menggunakan 
tanda titik sebagai penanda desimal (bukan 
koma)

Tipe Data Rentang Nilai 
Real 2.9 x 10-39 s/d 1.7 x1038
Single  1.5 x 1045 s/d 3.4 x 1038   
Double 5.0 x 10-324 s/d 1.7 x 10308

Extended  3.4 x 10-4932 s/d 1.1 x 
104932

Comp  -9.2x 1018 s/d 9.2x 1018



Slide - Slide - 1818Basics Programmnig Basics Programmnig 

 Beberapa operasi yang bisa dikenakan pada tipe 
data real antara lain :

 Contoh deklarasi tipe data real:
var

         x : real;
         y : single;

Operator Kegunaan

+ Penjumlahan

- Pengurangan

* Perkalian

/ Pembagian
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 Tipe data stringTipe data string
 Dalam bahasa Pascal, tipe data string 

dituliskan sebagai string. Pada kompilator 
Pascal lama, string terpanjang yang dapat 
dibuat terdiri dari 255 karakter. Hal ini terjadi 
karena Pascal menggunakan 1 byte data untuk 
menyimpan panjang efektif string.

 String adalah gabungan dari beberapa karakter 
(memungkinkan lebih dari 1 karakter).
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QUESTIONS QUESTIONS 

& COMMENTS ?& COMMENTS ?

That’s all, folks…
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