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Kata Pengantar 
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Allah Swt yang senantiasa telah memberikan nikmat yang tak ternilai 

harganya yaitu nikmat kesehatan kepada kita semuanya dan akhirnya selesai 

juga penyusunan diktat yang berjudul Algoritma dan Pemrograman ini.  

Diktat ini berisi materi untuk matakuliah Algoritma dan 

Pemrograman. Adapun materi yang dibahas menggunakan antara lain :  

1. Pengantar Algoritma dan Pemrograman 

2. Pencabangan 

3. Perulangan dan lain-lain 

Dengan adanya diktat ini, diharapkan kepada mahasiswa/i agar aktif 

baik dalam mengembangkan diri maupun bertanya jika ada materi yang 

disampaikan belum jelas. Ingatlah selalu peribahasa “malu bertanya sesat di 

jalan”. Dengan adanya diktat ini, diharapkan pada kemudian hari lebih 

memacu saya untuk membuat karya yang lebih baik lagi. Amin.. 
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Pengantar  
 

Sasaran Perkuliahan : 

1) Mahasiswa Mampu Mengetahui Tujuan Mata Kuliah Algoritma 

2) Mahasiswa Mampu Mengetahui Kompetensi Algoritma 

3) Mahasiswa Memahami Deskripsi Mata Kuliah Algoritma 

4) Mahasiswa Memahami Sistem Komputer 

 

Tujuan mata kuliah Algoritma dan Pemrograman : 

Mahasiswa mampu memahami logika berpikir komputer, memahami 

prinsip kerja program, memahami alasan-alasan komputer dapat mengerjakan 

perintah-perintah yang diberikan, dan mampu menggambarkan logika jalannya 

program secara tertulis dengan algoritma (pseudocode) dan dilengkapi dengan 

diagram alir (flowchart) . 

 

Matakuliah ini mengajarkan tentang: 

 Konsep dan logika berpikir komputer,  

 Cara perancangan dan analisis masalah,  yang kemudian dipecahkan dengan 

menggunakan komputer menggunakan algoritma dan pemrograman.   

 Selain itu juga diperkenalkan dan diajarkan penggunaan bahasa pemrograman 

Pascal, dan flowchart  

Kompetensi Mata Kuliah  Algoritma dan Pemrograman  diharapkan 

Mahasiswa mampu: 

 Memahami logika berpikir komputer,  

 Memahami prinsip kerja program,  

 Memahami alasan-alasan komputer dapat mengerjakan perintah-perintah 

yang diberikan,  

 Mampu menggambarkan logika jalannya program secara tertulis dengan 

algoritma (pseudo code) dan dilengkapi dengan diagram alir (flow chart) 

menggunakan suatu bahasa pemrograman tertentu  

Sebelum kita mempelajari tentang algoritma dan pemrograman, maka kita 

harus memahami terlebih dahulu apa itu komputer dan sistem komputer ? 

Nah, sekarang bagaimana dengan komputer, apakah komputer itu? apakah 

hanya komputer yang selama ini yang sering kita lihat untuk mengetik di meja 

kantor? Ya! Itu adalah salah satu contohnya. 
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Komputer berasal dari bahasa latin dari kata Computare, yang berarti 

menghitung (dalam bahasa Inggris to compute). Secara umum defenisi komputer 

tersebut adalah suatu perangkat elektronika yang dapat menerima dan mengolah 

data menjadi informasi, menjalankan program yang tersimpan dalam memori, 

serta dapat bekerja secara otomatis dengan aturan tertentu. 

Kita tentu sepaham, komputer tidak mengerti bahasa manusia. Lalu 

bagaimana perintah manusia tersebut bisa dimengerti oleh komputer? Sedangkan 

mesin komputer bekerja berdasarkan arus listrik yang ada padanya. 

Disinilah dibuat suatu aturan tertentu bagaimana keinginan manusia tersebut 

bisa diterjemahkan agar mesin bisa memahaminya. Mesin secara elektronik dapat 

memahami perintah ini dengan beberapa perintah dasar yang dia miliki 

(instruction set). 

Manusia membuat perintah ke komputer melalui sebuah program, dimana 

program ini berisi instruction set itu tadi. Sehingga secara otomatis melalui 

program yang telah disusun tersebut komputer bisa mengerti apa yang harus 

dikerjakannya. 

Selain pengertian komputer diatas, maka kita harus memahami juga apa itu 

sistem komputer ? 

Sistem komputer adalah sebuah kumpulan dari elemen-elemen komputer 

(hardware, software, brainware) yang saling berhubungan (terintegrasi) dan saling 

berinteraksi untuk melakukan pengolahan data dengan tujuan menghasilkan 

informasi sesuai dengan yang diharapkan. Ketiga elemen sistem komputer 

tersebut harus saling berhubungan dan membentuk kesatuan yang saling 

mendukung untuk bekerja sama. Hardware tidak akan berfungsi apabila tanpa 

software, demikian juga sebaliknya. Dan keduanya tidak akan bermanfaat apabila 

tidak ada manusia (brainware) yang mengoperasikannya dan mengendalikannya. 

Dengan demikian komponen tersebut merupakan elemen yang terlibat dalam 

suatu sistem komputer. Tentu saja hardware tidak berarti apa-apa jika tidak ada 

salah satu dari dua lainnya (software dan brainware). Contoh sederhananya, siapa 

yang akan menghidupkan komputer jika tidak ada manusia. Atau akan 

menjalankan perintah apa komputer tersebut jika tidak ada softwarenya. 
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Sedangkan Software dapat dikelompokkan menjadi Operating System Software, 

Programming Language Software dan Application Program Software.  

 

Adapun Bagan Sistem Komputer adalah sebagai berikut : 

 

 

 
 

Gambar 1 

Bagan Sistem Komputer 

 

Dilihat dari Struktur Sistem Komputer dan Siklus diatas, Algoritma 

Pemrograman dan Struktur Data menempati posisi dibagian software dan di 

bagian implementasi karena bagian implementasi merupakan bagian dimana 

pemrogram melakukan proses coding (pembuatan rogram). 

Sistem komputer atau computer system adalah elemen-elemen yang terkait 

untuk menjalankan suatu aktifitas dengan menggunakan computer. Elemen dari 

sistem computer terdiri dari manusianya (brainware), perangkat lunak (software), 

set instruksi (instruction set) dan perangkat keras (hardware). Dengan demikian 

komponen tersebut merupakan elemen yang terlibat dalam suatu sistem computer. 

Tentu saja hardware tidak berarti apa-apa jika tidak ada salah satu dari dua lainnya 

(software dan brainware). Contoh sederhananya, siapa yang akan menghidupkan 

computer jika tidak ada manusia sebagai pengguna atau akan menjalankan 

perintah apa computer tersebut jika tidak ada softwarenya. 
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Pertemuan 1 

Sekilas Tentang Algoritma dan pemrograman  
 

Sasaran Perkuliahan : 

1) Mahasiswa Mampu Mengetahui Asal Usul Kata Algoritma 

2) Mahasiswa Mampu Mengetahui Pemrograman 

3) Mahasiswa Memahami Struktur Algoritma 

4) Mahasiswa memahami Diagram Alir ( Flowchart ) 

 

 

1. Pengenalan Algoritma dan Pemrograman atau Program 

a. Pengertian Algoritma 

Ahli Sejarah Matematika menemukan asal kata algoritma 

tersebut yang berasal dari nama penulis buku arab yang terkenal yaitu Abu 

Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khuwarizmi (780 – 846 m ). Al-

Khuwarizmi dibaca orang barat menjadi Algorism. Al-Khuwarizmi 

menulis buku yang berjudul Kitab Al Jabar Wal-Muqabala yang artinya 

"Buku pemugaran dan pengurangan" (The book of restoration and 

reduction).  

Dari judul buku itulah diperoleh akar kata "Aljabar" (Algebra).  

Perubahan kata dari algorism menjadi algorithm muncul karena kata 

algorism sering dikelirukan dengan arithmetic, sehingga akhiran usm 

berubah menjadi uthm.Karena perhitungan dengan angka Arab sudah 

menjadi hal yang biasa, maka lambat laun kata algorithm berangsur-

angsur dipakai sebagai metode perhitungan (komputasi) secara umum, 

sehingga kehilangan makna kata aslinya.  

Dalam bahasa Indonesia,kata algorithm diserap menjadi algoritma. 

Nah, sudah pada tahu sejarah awalnya kata algoritma. Kalau sudah 

pada tahu semua, dibawah ini ada pengertian tentang algoritma yang lebih 

jelas dan singkat. 

Untuk itu, Algoritma dapat diartikan sebagai urutan langkah-

langkah yang dinyatakan dengan jelas untuk memecahkan suatu masalah 

dalam jangka waktu tertentu. 
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Algoritma sebagai pemecah masalah pada hakekatnya adalah 

menemukan langkah-langkah tertentu yang jika dijalankan efeknya akan 

memecahkan atau menyelesaikan masalah tersebut.   

(1) Karakteristik / syarat algoritma 

 Algoritma tidak boleh rancu/ambigu (Unambigous) 

 Algoritma harus tepat (Pricese) 

 Algoritma harus pasti (Definite) 

 Algoritma harus berhingga (Finite)  

(2) Struktur alur algoritma 

Struktur alur algoritma adalah struktur dimana bentuk berbagai macam 

alur algoritma yang biasa digunakan dalam membuat program. Adapun 

Algoritma mempunyai 3 macam struktur alur antara lain sebagai 

berikut : 

(a) Struktur Sequential 

Pada struktur ini, perintah-perintah atau instruksi 

dilaksanakan secara berurutan sesuai dengan urutan penulisannya. 

 Contoh : 

 

 

 

 

 

   

  

 

Pada contoh diatas, perintah atau instruksi yang dilingkari 

termasuk kedalam struktur sequential pada algoritma.  

 

(b) Struktur Conditional Branch / Selection 

Pada struktur ini memungkinkan beberapa 

perintah/instruksi tidak dikerjakan, karena struktur ini alur 
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algoritma akan menjadi bercabang, sehingga hanya alur perintah 

yang terseleksi/terpenuhi saja yang akan dikerjakan.  

Contoh :   

1) input (a) 

2) if (a <= 5) then 

3) a  a + 100 

4) Else 

5) a  a – 100 

6) End 

7) output(a) 

 

Pada contoh diatas, jika a diinput dengan nilai 5 maka 

instruksi yang akan dikerjakan yaitu 1, 2, 3, 6, 7. Tetapi jika a 

diinput dengan nilai 6, maka instruksi yang akan dikerjakan yaitu 

1, 2, 4, 5, 6, 7.   

 

(3) Cara penulisan algoritma 

Algoritma sebagai langkah-langkah pemecah masalah dapat dituliskan 

dalam beberapa cara, yaitu : 

(a) Uraian Deskriptif  

 Adalah uraian yang menggunakan bahasa yang biasa 

digunakan sehari-hari.  

 Contoh : 

 Susun algoritma untuk menginput sembarang bilangan kemudian 

jumlahkan dengan nilai 2 dan cetak hasilnya . Dari contoh 

permasalahan  diatas, maka dapat dibuatkan dekomposisinya 

sebagai berikut : 

 a. Tentukan/definisikan nilai a (misalkan a sebagai variabel 

penampung) 

 b. Isi T dengan nilai 2+a  

 c. Tampilkan T 
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(b) Pseudocode 

Yang dimaksud dengan pseudocode adalah kode atau tanda atau 

ceritera yang menyerupai atau merupakan (pseudo) penjelasan cara 

menyelesaikan persoalan. Kode atau tanda atau ceritera tersebut 

ditulis dalam suatu bahasa yang dimengerti oleh manusia. 

Pseudocode dapat dikembangkan sendiri, asalkan arti dari setiap 

kode disepakati bersama. Algoritma dalam contoh kasus diatas jika 

dituliskan kedalam bentuk pseudocode menjadi : 

 

 

Read (a) 

 T   2 + a        Program 

 Write T             Pascalnya  

 

 

 

(c) Bagan Alir ( Flow Chart ) 

 Adalah penulisan algoritma dengan menggunakan notasi grafik 

atau gambar. Terdapat lima macam bentuk gambar atau notasi 

dasar yang dianggap baku dalam penggambaran flowchart. 

 

Notasi-notasi bagan alir ( FlowChart ) 

(1)  
Notasi kapsul digunakan untuk 

menggambarkan awal (mulai) dan akhir 

(selesai)sebuah bagan alir. 

(2)  
Notasi jajaran genjang digunakan untuk 

menggambarkan pembacaan data 

(input) dan menampilkan data (output) 

(3)  
Notasi empat persegi panjang 

digunakan untuk menggambarkan 

proses dalam bagan alir 

(4)  Notasi belah ketupat mempunyai dua 

panah keluar (dua nilai keluaran), yang 
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bernilai true (“ya” atau “benar”) dan 

false (“tidak” atau “salah”) digunakan 

untuk pengujian sebuah kondisi  

 

Dari contoh kasus diatas, flow chartnya dapat digambarkan sebagai 

berikut :  

 

 

Read (a) 

T             2 + a 

Write T 

 

 

 

 

b. Pemrograman atau Program 

Pemrograman dan program adalah kumpulan instruksi-instruksi 

tersendiri yang biasanya disebut source code yang dibuat oleh programmer 

(pembuat program). Sedangkan pengertian lain dari pemrograman atau 

program adalah sebagai berikut : 

Pemrograman dan Program adalah kumpulan instruksi atau 

perintah yang disusun sedemikian rupa sehingga mempunyai urutan nalar 

yang tepat untuk menyelesaikan suatu persoalan tertentu.  

Seperti yang kita ketahui bahwa selain pengertian pemrograman 

atau program diatas, adapun pengertian Instruksi (statement) yang 

merupakan bagian dari program. Instruksi atau statement yang dimaksud 

disini adalah syntax (cara penulisan) sesuai dengan bahasa pemrograman 

yang digunakan yang mempunyai komponen-komponen : Input, Output, 

Proses, Percabangan dan Perulangan.   
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LATIHAN : 

1. Apa yang kamu ketahui tentang algoritma ? jelaskan ! 

2. Sebutkan & jelaskan syarat atau karakteristik algoritma ! 

3. Sebutkan struktur alur algoritma yang kamu ketahui ! 

4. Apa yang kamu ketahui tentang pemrograman dan program ! 

Read (c) 

 Z   3 + x         

Write Z   

5. Berdasarkan pseudocode diatas, buatlah flowchart dan program pascalnya ! 
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Pertemuan 2 

Pengantar Bahasa Pascal  
 

Sasaran Perkuliahan : 

1) Mahasiswa Mampu Memahami Bahasa Pascal 

2) Mahasiswa Mampu Memahami Struktur dan Komponen Bahasa Pascal 

3) Mahasiswa Memahami Simbol Dasar Dalam Pascal 

4) Mahasiswa Mampu Mengimplementasikan ke Bahasa Pascal 

 

 

1. Sejarah Singkat Bahasa Pascal 

Bahasa PASCAL pertama kali dikembangkan pada awal tahun 70-an oleh 

NICLAUS WIRTH di Technical University, Zurich – Swiss. Nama PASCAL 

diambil dari nama seorang ahli matematika bangsa Perancis, yaitu BLEISE 

PASCAL yang telah berjasa menemukan alat hitung mekanis pertama didunia 

pada abad ke-17. Bahasa pemrograman ini termasuk kategori “High Level 

Language”. Instruksi-instruksi yang digunakan dalam bahasa pemrograman ini 

sangat sistematis dan terstruktur. 

Pada Awalnya bahasa pemrograman ini diperkenalkan dengan tujuan 

untuk menjelaskan masalah pemrograman komputer bagi mahasiswa yang belajar 

pemrograman komputer. Ternyata dalam waktu singkat, bahasa pemrograman ini 

menjadi salah satu bahasa yang sangat populer dikalangan universitas, sehingga 

menjadi julukan sebagai bahasa universitas. Mulai dari awal perkembangannya 

hingga saat ini banyak sekali jenis bahasa pemrograman ini, masing-masing 

merupakan hasil pengembangannya, antara lain : UCSD Pascal, Microsoft Pascal, 

Apple Pascal, Turbo Pascal dsb. Diantara versi-versi yang ada, Turbo Pascal 

merupakan versi yang sangat populer saat ini. 

 

2. Struktur dan Komponen Dasar Program Pascal 

Struktur dari suatu program Pascal terdiri dari sebuah judul program dan 

suatu blok program atau badan program. Blok program dibagi lagi menjadi dua 

bagian, yaitu bagian deklarasi dan bagian pernyataan (statement). 
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2.1  Struktur Dasar Program Pascal 

Judul Program   PROGRAM nama-program; 

Blok Program  

Bagian deklarasi 

- deklarasi label   LABEL nama-label; 

- deklarasi konstanta  CONST…………..; 

- deklarasi tipe   TYPE …………….; 

- deklarasi variabel  VAR ……………...; 

- deklarasi prosedur  PROCEDURE nama-prosedur; 

     ……………………………….; 

- deklarasi fungsi   FUNCTION nama-fungsi; 

     ………………………….; 

Bagian Pernyataan   

Begin 

 (statement)     

 …………; 

 …………; 

end. 

 

Contoh : Menghitung luas bidang berbentuk empat persegi panjang 

dengan panjang P dan lebar L. 

PROGRAM Luas;   {Judul} 

VAR P,L,Luas : real;   {Deklarasi variabel} 

BEGIN 

Read (P,L);    {Statemant} 

Luas := P*L;    {Statement} 

Write (P,L,Luas);   {Statement} 

End. 

Judul program sifatnya adalah optional, dan bila ditulis, harus 

terletak pada awal dari program dan diakhiri dengan titik koma. 
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Bagian deklarasi digunakan bila di dalam program digunakan 

pengenal ( identifier). 

Identifier dapat berupa label, konstanta, tipe, variabel, prosedur dan 

fungsi. Kalau suatu program menggunakan identifier, Pascal menuntut 

supaya identifier tersebut diperkenalkan terlebih dahulu sebelum 

digunakan, yaitu dideklarasikan terlebih dahulu pada bagian ini. 

 

Beberapa aturan dalam program Pascal : 

· Akhir sebuah program Pascal ditandai dengan tanda baca titik (.) 

setelah END yang paling akhir. 

· Tanda titik koma (;) merupakan pemisah antar instruksi satu dengan 

lainnya. 

· Beberapa statement boleh ditulis menjadi satu baris dipisahkan 

dengan tanda baca titik koma (;) 

    Contoh : simpan := akhir; akhir := simpan + awal; 

· Baris komentar diletakkan diantara tanda (* dan *) atau diantara 

tanda { dan } 

    Contoh : Var rerata : real; (*nilai rata-rata*) 

         Nil1 : real; {nilai ujian} 

 

2.2 Komponen Dasar Program Pascal 

Pola susun bahasa Pascal dibentuk dengan menggunakan komponen 

bahasa pemrograman yang umum, yaitu : 

1. Simbol Dasar 

2. Reserved Word (kata pasti) 

3. Identifier (penyebut) 

 

 

 

1. Simbol Dasar. 

Simbol dasar terdiri atas : 
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a. Simbol huruf, yaitu huruf A sampai dengan Z atau a sampai 

dengan z. (huruf besar dan kecil). 

b. Simbol angka atau digit yaitu : 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. 

c. Simbol khusus, yaitu + - * / ; := , „ = < > <= >= <> : { } ( ) [ ] 

 

2. Reserved Word (kata pasti) 

Reserved Word adalah suatu kata yang secara mutlak tidak 

boleh diartikan lain dan harus digunakan sebagaimana yang telah 

didefinisikan atau ditentukan kegunaanya oleh bahasa Pascal. 

Reserved word ini tidak boleh didefinisikan ulang oleh pemakai, 

sehingga tidak dapat dipergunakan sebagai pengenal (identifier). 

Reserved Word ini jumlahnya berbeda untuk masing-masing 

bahasa Pascal. Contoh beberapa reserved word yang telah 

didefinisikan oleh bahasa pascal antara lain 

AND   ELSE   LABEL   SET 

ARRAY  END   OF    TYPE 

BEGIN  FUNCTION  OR    UNTIL 

CASE   FOR   PROCEDURE  VAR 

CONST  GOTO  PROGRAM   WHILE 

DO   IF   RECORD   WITH 

DOWNTO  IN   REPEAT   dsb 

 

3. Identifier (sebutan / pengenal) 

Identifier merupakan sebuah kata yang digunakan sebagai nama 

atau sebutan terhadap sesuatu didalam program. Pemakai dapat 

mendefinisikan sendiri suatu nama sebagai identifier. 

Identifier ini terdiri atas : 

1. Identifier Standar, yaitu identifier yang telah didefinisikan 

oleh bahasa pascal. 
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a. Contoh dari Identifier standar ini antara lain: 

1) ABS LN 

2) ARCTAN ODB 

3) BOOLEAN PRED 

4) CHAR ROUND 

5) CHR READ 

6) COS READLN 

7) EOF SQR 

8) EOLN SQRT 

9) EXP SUCC dan masih banyak lagi.  

2. Identifier Non Standar; yaitu identifier yang didefinisikan 

oleh pemakai bahasa pascal  misalnya; 

a. nama suatu program 

b. nama suatu konstanta 

c. nama suatu variabel 

d. nama suatu procedure 

Identifier ini bebas, tetapi dengan ketentuan-ketentuan 

sebagai berikut : 

a. terdiri dari gabungan huruf dan angka dengan karakter 

pertama harus berupa huruf. Huruf besar dan huruf kecil 

dianggap sama dan Tidak boleh mengandung blank. 

b. Tidak boleh mengandung simbol-simbol khusus, kecuali 

garis bawah dan Panjangnya bebas, tetapi hanya 63 

karakter pertama yang dianggap signifikan. 

Identifier Keterangan 

GajiKaryawan Benar 

No_Mhs Benar 

P3K Benar 

1X Salah, karakter pertama harus huruf 

A&B Salah, Tidak boleh mengandung simbol khusus 
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A B Salah, tidak boleh mengandung blank 

 

 

Perintah Mencetak / Menampilkan :  

Contoh1 : 

PROGRAM Contoh1; 

USES WINCRT ; 

BEGIN 

     Write('Belajar Algoritma dengan Pascal'); 

 END.  
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Pertemuan 3 

Tipe Data, Variabel dan Konstanta  
 

Sasaran Perkuliahan : 

1) Mahasiswa Mampu Memahami Tipe Data Dalam Pascal 

2) Mahasiswa Mampu Memahami Variabel 

3) Mahasiswa Mampu Memahami Konstanta 

4) Mahasiswa Mampu Mengimplementasikan Variabel dan Konstanta 

 

1. Tipe Data 

Tipe data merupakan bagian dari suatu program yang dibuat untuk 

melaksanakan suatu instruksi yang akan dilaksanakan oleh komputer. Adapun 

pengertian lain dari tipe data adalah pengelompokkan data berdasarkan isi 

dan sifatnya. Tipe data menunjukkan suatu nilai yang dapat digunakan oleh 

suatu variabel yang bersangkutan. Dalam bahasa pascal terdapat dua jenis tipe 

data yang biasa digunakan antara lain sebagai berikut : 

a. Tipe data sederhana adalah tipe data dasar karena hanya mampu 

menyimpan satu nilai tiap satu variabelnya. 

b. Tipe data kompleks adalah tipe data yang mampu menyimpan lebih dari 

satu nilai tiap satu variabelnya. 

 

Pada tipe data sederhana dibagi menjadi beberapa macam antara lain : 

a. Integer merupakan tipe data yang hanya menampilkan berupa bilangan 

bulat. Ada 5 tipe yang termasuk integer yaitu : 

Tipe  Jangkuan Ukuran  

Shortint  -128….127 8 bit 

Integer  -32768….32767 16 bit 

Longint  -2174783645….-

2174783645 

32 bit 

Byte  0….255 8 bit 

Word  0….65535 16 bit 
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Operator yang biasa digunakan dalan Integer adalah sebagai berikut :  

+, - , * , / , DIV dan MOD 

 
 

b. Real merupakan tipe data yang hanya menampilkan berupa bilangan 

pecahan. Ada 5 tipe yang termasuk real yaitu : 

Tipe  Jangkuan Ukuran  

Real  2.9 x 10-39 s/d 1.7 x 1038 6 Byte 

      Single 1.5 x 1045 s/d 3.4 x 1038 4 Byte 

Double 5.0x10-324 s/d 1.7 x 10308 8 Byte 

Extended 3.4 x 10-4932 s/d 1.1 x 

104932 

10 Byte 

Comp -9.2 x 1018 s/d 9.2 x 1018 8 Byte 

 

Penulisan untuk jenis data ini selalu menggunakan titik desimal. 

Nilai konstanta numerik real berkisar dari 1E-38 sampai dengan 1E+38 

dengan mantissa yang signifikan sampai dengan 11 digit. E menunjukkan 

nilai 10 pangkat. Nilai konstanta numerik real menempati memori sebesar 

6 byte. 

Contoh : 

123.45 

12345. ® salah, titik desimal tidak boleh dibelakang 

12E5 
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12E+5 

-12.34 

.1234 ® salah, titik desimal tidak boleh dimuka 

 

c. Char merupakan tipe data menyimpan karakter yang diketikkan dari 

keyboard yang Mendefinisikan integer tak bertanda dalam range 0 - 

255.menuliskannya harus dengan memakai tanda kutip tunggal. Jenis data 

ini memerlukan alokasi memori sebesar 1(satu) byte untuk masing-

masing data.  

Contoh : 'B' 'h' '+','d'. 

 

d. Boolean merupakan tipe data logika, yang berisi dua kemungkinan nilai: 

TRUE (benar) atau FALSE (salah).  

Operator untuk jenis data ini adalah : 

1. Logical Operator, yaitu : NOT, AND dan OR 

2. Relational Operator, yaitu : >, <, >=, <=, <> dan = 

 

e. Tipe String  

 Tipe string digunakan untuk menyimpan data yang berupa untaian karakter 

atau daya yang berisi sederetan karakter yang banyaknya karakter bisa 

berubah-ubah sesuai kebutuhan, yaitu dari 1 sampai 255 karakter. Tipe 

data string yang tidak dinyatakan panjang karakternya dianggap 

mempunyai 255 karakter.  

Bentuk umum penulisan tipe data ini adalah : 

Type pengenal = string[panjang]; dengan 

Pengenal = nama tipe data 

Panjang = bilangan bulat yang menunjukkan jumlah karakter 

Sebagai contoh : 

Tipe kata = string[10] 
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2. Variabel 

Secara umum variabel merupakan suatu simbol atau lambang yang 

mempunyai nilai. Secara teknis dalam pemrograman yang dimaksud dengan 

variabel adalah area atau tempat didalam memory komputer yang isinya dapat 

diubah-ubah yang digunakan untuk menampung suatu nilai dan/atau 

mengambil nilai tersebut. Variabel didefinisikan/dideklarasikan 

menggunakan kombinasi antara identifier, type dan dapat juga sekaligus 

diinisialisasi (pemberian nilai awal). Nama dari variabel ditentukan atau 

dibuat sendiri oleh pembuat program ( programmer ).  

Ada beberapa aturan dalam pemberian nama variabel antara lain sebagai 

berikut :  

a. Tidak boleh sama dengan nama atau kata yang sudah disiapkan oleh 

komputer (reserved word) seperti keyword dan functions. 

b. Maksimum 32 karakter, bila lebih dari 32 karakter, maka karakter 

selebihnya tidak diperhatikan oleh komputer.  

c. Huruf besar (kapital) dan huruf kecil berbeda (case sensitive) 

d. Karakter pertama harus huruf atau karakter garis bawah (under score), 

dan karakter berikutnya boleh huruf atau angka, atau karakter garis 

bawah.  

e. Tidak boleh mengandung spasi atau blank.  
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Cara Penulisan Variabel : 

 Menggunakan kata cadangan Var sebagai judul didalam bagian deklarasi 

variable dan diikuti oleh satu atau lebih identifier yang dipisahkan koma, 

diikuti dengan titik dua dan tipe dari datanya diakhiri dengan titik koma. 

Contoh Penulisan :  

 

Var  

     Total, Gaji, Tunjangan : real ;  

      Jumlahanak : integer ; 

      Keterangan : string [25] ;   

 

Contoh Variabel : 

PROGRAM Variabel1; 

USES WINCRT ; 

VAR 

     Angka1, Angka2 : Integer; 

BEGIN 

    Angka1 := 10; 

    Angka2 := 5; 

    Writeln('Angka Pada Variabel : '); 

    Writeln; 

    Writeln('Angka 1 : ',Angka1); 

    Writeln('Angka 2 : ',Angka2);   

END.  

 

3. Konstanta 

Konstanta adalah suatu identifier non-standar yang nilainya telah 

ditetapkan dalam suatu program dan dideklarasikan pada bagian deklarasi. 

Definisi konstanta diawali dengan kata cadangan Const diikuti oleh 

kumpulan identifier yang diberi suatu nilai konstanta. Data konstanta nilainya 

sudah ditentukan dan pasti, tidak dapat diubah didalam program.  

Bagian umum deklarasinya adalah : 

CONST identifier = nilai ; 

Contoh Penulisan : 

Const   Potongan = 0.2 ;   

Gaji = 25000 ;  

Namaperusahaan = „PT ABC‟ ;   



 ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 

 

  23 
 

 

Contoh Konstanta : 

PROGRAM Konstanta; 

USES WINCRT ; 

CONST 

    PHI = 3.14; 

    MATKUL = 'Algoritma'; 

BEGIN 

    Writeln('Isi Konstanta : '); 

    Writeln; 

    Writeln('PHI         :', PHI:3:2); 

    Writeln('Mata Kuliah :', MATKUL);  

END.  

 

4. Ekspresi 

Sebuah ekspresi merupakan kumpulan dari operand-operand (seperti : 

bilangan, konstanta, variabel dll) yang bersama-sama dengan operator 

membentuk suatu bentuk aljabar dan menyatakan suatu nilai. 

Ada 2 (dua) jenis ekspresi dalam bahasa Pascal, yaitu : 

1. Ekspresi numerik / aritmatika, yaitu suatu ekspresi yang menghasilkan nilai 

numerik / aritmatika. 

2. Ekspresi Boolean atau ekspresi logika, yaitu suatu ekspresi yang 

menghasilkan nilai boolean / logika (true/false). 

Contoh : 

1. (b * b – 4 * a * c) / (2*a) / (2 * a) ⇒ ekspresi numerik, jika a,b dan c adalah 

bilangan (variabel bernilai numerik). 

2. Upah < 1000.0 ⇒ ekspresi boolean (“upah” adalah suatu variabel bernilai 

real). 
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Pertemuan 4 

Input, Output dan Operator  
 

Sasaran Perkuliahan : 

1) Mahasiswa Mampu Memahami Input 

2) Mahasiswa Mampu Memahami Output 

3) Mahasiswa Memahami Operator Dalam Pascal 

4) Mahasiswa Mampu Mengimplementasikan Input, Output dan Operator ke 

Bahasa Pascal 

 

1. Input dan Output ( Standar I/O ) 

Dalam bahasa Pascal untuk keperluan input (membaca input) digunakan 

identifier standar READ atau READLN. Identifier standar ReadLn sedikit 

berbeda dengan Read. ReadLn digunakan untuk memasukkan data perbaris, 

artinya setelah tombol Enter ditekan, maka akan ganti baris, sedangkan Read tidak 

ganti baris, masih dalam baris yang sama. 

Sedangkan untuk keperluan output (mencetak output) digunakan identifier 

standar WRITE atau WRITLN. Perbedaan Write dengan WriteLn adalah bahwa 

Write menampilkan hasil tanpa ganti baris dan tampilan berikutnya akan 

disambung dalam baris yang sama. Sedang WriteLn digunakan untuk 

menampilkan tampilan perbaris, akan ganti baris untuk tampilan berikutnya. 

 write : menulis keluaran di layar, tetapi kursor di tempat yang sama  

 writeln : menulis keluaran di layar, kursor akan berganti baris  

 read : membaca masukan dari keyboard, tetapi kursor tetap di baris yang 

sama  

 readln : membaca masukan dari keyboard, kursor akan pindah ke baris 

berikutnya 

Bentuk umum penulisannya : 

 

1. READ (variabel input) ; 

Atau 

READLN (variabel input);  

 

2. WRITE (variabel output); 

   atau 

WRITELN (variabel output); 

 

Contoh : 
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PROGRAM Input; 

USES WINCRT ; 

VAR 

     Angka, Nilai : integer; 

BEGIN 

    Write('Input Angka : '); Read(Angka); 

    Writeln; 

    Writeln('Angka yang diinput : ', Angka); 

    Write('Input Nilai : '); Readln(Nilai); 

    Writeln; 

    Writeln('Nilai yang diinput : ', Nilai); 

END.  

 

2. Operator ( Tanda Operasi ) 

Operator adalah symbol atau kata yang digunakan dalam program 

untuk melakukan suatu operasi, seperti penjumlahan, perkalian, 

pengurangan, pembagian dan sisa hasil bagi yang memberikan nilai ke 

variabel, membandingkan kesamaan dua buah nilai. Nilai yang 

dioperasikan oleh operator bersama operand membentuk suatu ekspresi. 

Dalam bahasa pascal, ada 9 macam operator antara lain sebagai 

berikut : 

1. Assignment operator. 

2. Binary operator. 

1. Unary operator. 

2. Bitwise operator. 

3. Relational operator. 

4. Logical operator. 

5. Address operator. 

6. Set operator. 

7. String operator. 
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Berikut penjelasan dari masing-masing operator yang biasa digunakan 

dalam bahasa pascal : 

1. Assignment operator 

Assignment operator (operator pengerjaan) menggunakan simbol titik 

dua diikuti oleh tanda sama dengan (:=). 

Contoh : 

     A := B; 

2. Binary operator 

Digunakan untuk mengoperasikan dua buah operand. 

Operand dapat berbentuk konstanta ataupun variabel. Operator ini 

digunakan untuk operasi aritmatika yang berhubungan dengan nilai 

tipe data integer dan real. 

Operator 

Operasi Tipe operand Tipe hasil 

* Perkalian real,real 

integer,integer 

real,integer 

real 

integer 

real 

DIV Pembagian bulat integer,integer integer 

/ Pembagian real real,real 

integer,integer 

real,integer 

real 

real 

real 

MOD Sisa pembagian integer,integer integer 

+ Pertambahan real,real 

integer,integer 

real,integer 

real 

integer 

real 

- pengurangan real,real 

integer,integer 

real,real 

real 

integer 

real 
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3. Unary Operator 

 Operator ini hanya menggunakan sebuah operand saja. Dapat 

berupa unary minus dan unary plus. Unary minus digunakan untuk 

menunjukkan nilai negatif, baik pada operand numeric, real maupun 

integer. Unary plus adalah operator untuk memberi tanda plus. 

 Contoh : 

-5 +7 

-2.5 +2.5 

4. Bitwise Operator 

Digunakan untuk operasi bit per bit pada nilai integer. Terdiri 

dari operator NOT, AND, OR, XOR. 

5. Relational Operator 

 Relational operator digunakan untuk  membandingkan 

hubungan antara dua buah operand dan akan didapatkan hasil tipe 

boolean, yaitu True atau False. Terdiri dari operator : =, <, >, <=, >=, 

<> 

6. Logical Operator 

Terdapat 4 buah logical operator yaitu : NOT, AND, OR dan 

XOR. Operator ini bekerja dengan nilai-nilai logika, yaitu True dan 

False. 

 

7. Set Operator 

Digunakan untuk operasi himpunan. 

8. String Operator 

Digunakan untuk operasi string. Hanya ada sebuah operator string 

saja, yaitu operator + yang digunakan untuk menggabungkan dua buah 

nilai string. 

Contoh :   

  Nama1 := „Arief „; 

  Nama2 := „Kurniawan‟; 

  Nama3 := Nama1 + Nama2; 
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Contoh Penggunaan Operator : 

PROGRAM operatorsatu; 

USES WINCRT ; 

VAR 

     Angka1 : integer; 

     Angka2 : integer; 

BEGIN 

    Angka1 := 10; 

    Angka2 := 5; 

    Writeln('     OPERATOR ARITMATIKA'); 

    Writeln('---------------------------'); 

    Writeln('  Penjumlahan  : ',Angka1 + Angka2); 

    Writeln('  Pengurangan  : ',Angka1 - Angka2); 
    Writeln('  Perkalian    : ',Angka1 * Angka2); 

    Writeln('  Pembagian    : ',Angka1 / Angka2:0:0); 

    Writeln('  Sisa Hasil Bagi   : ',Angka1 mod Angka2); 

    Writeln('---------------------------');     

END. 

 

LATIHAN :  

1. Ubah Program diatas sehingga kedua variabel nilainya diinput !!!  

2. Apa yang anda ketahui tentang read / readln ! 

3. Apa yang anda ketahui tentang write / writeln ! 

4. Buatlah 1 program menggunakan read/readln dan write/writeln ! 

5. Buatlah 1 program menggunakan masing-masing operator ! 
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Pertemuan 5 

Pencabangan  
 

Sasaran Perkuliahan : 

1) Mahasiswa Mampu Memahami Pencabangan 

2) Mahasiswa Mampu Memahami Diagram Alir ( Flowchart ) 

3) Mahasiswa Mampu Mengimplementasikan Pencabangan ke Bahasa Pascal 

 

1. Pencabangan ( Struktur Kendali ) 

Struktur percabangan atau sering disebut dengan struktur control atau 

struktur kendali ini memungkinkan programmaer untuk membuat program 

yang dapat memilih satu langkah diantara sejumlah langkah untuk dikerjakan. 

Percabangan adalah proses pemilihan suatu tindakan yang dilakukan 

berdasarkan kondisi yang ada dengan nilai true atau false. Pada pemrograman 

Pascal terdapat beberapa cara seleksi diantaranya  if then… , if…  then… 

else…, dan switch case. 

b. Struktur IF 

Struktur IF adalah perintah yang memungkinkan pemilihan atas 

perintah yang akan dijalankan sesuai dengan kondisi tertentu atau 

struktur control dimana suatu aksi dilaksanakan berdasarkan kondisi 

logikanya ( benar atau salah ).  

Struktur IF adalah salah satu bentuk control statement. Bentuk 

umum struktur IF ada dua bentuk yaitu sebagai berikut :  

 Fungsi : 

Control statemen seperti ini disebut 

CONDITION, bila nilai condition 

TRUE laksanakan  group a, 

sebaliknya kalau False  

melaksanakan group a tapi langsung 

mengerjakan next instruction. 
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 Fungsi : 

Memeriksa nilai condition, bila 

nilainya TRUE = 1 maka kerjakan 

kelompok instruksi yang ditunjuk 

oleh THEN (group a), kemudian 

lanjutkan dengan instruksi dibawah 

ENDIF(next instruction) 

Memeriksa nilai condition, bila 

nilainya FALSE = 0 maka kerjakan 

kelompok instruksi yang ditunjuk 

oleh THEN (group b), kemudian 

lanjutkan dengan instruksi dibawah 

ENDIF(next instruction) 

Control statemen seperti ini disebut 

Selection (memilih). Memilih 

melaksanakan group a bila nilai 

condition TRUE, sebaliknya 

memilih group b. 

 

Adapun 2 bentuk bagan alir dalam pencabangan antara lain sebagai berikut :  
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• Condition biasanya menggunakan Operator Relasi dan Operator Logika 

Boolean 

• Operator relasi membandingkan antara 2 operand. 

• Operator Logika Boolean membandingkan antara 2 atau lebih kondisi. 

 

• Operator Relasi : 

 Sama dengan  ( Simbol :  = ) 

 Tidak sama dengan ( Simbol : <> ) 

 Lebih dari     ( Simbol : > )   

 Kurang dari  ( Simbol : < ) 

 Lebih dari sama dengan  ( Simbol : >= ) 

 Kurang dari sama dengan  ( Simbol : <= ) 

Contoh : 

• 5 > 2                         = True / False 

• 5 < 2                         = True / False 

• 5 >= 2                      = True / False 

• 1 > 1                         = True / False 

• Angka1 = Angka2    = True / False 

• Angka1 <> Angka2  = True / False 

 

• Operator Logika Boolean 

 Logika And 

 Hasil akhir kondisi akan bernilai TRUE apabila masing-

masing kondisi yang dibandingkan bernilai TRUE. 

 Apabila salah satu kondisi yang dibandingkan ada bernilai 

FALSE, maka hasil akhir kondisi bernilai FALSE  
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 Logika Or 

 Hasil akhir kondisi akan bernilai TRUE apa salah satu 

kondisi yang dibandingkan ada yang bernilai TRUE. 

 Hasil akhir kondisi akan bernilai FALSE apabila semua 

kondisi yang dibandingkan bernilai FALSE. 

• Contoh : 

 5 > 2 and 6 = 3         =  TRUE / FALSE 

 5 > 2  or   6 = 3         =  TRUE / FALSE 

 A < B and B < C        =  TRUE / FALSE 

 A < B or B < C           = TRUE / FALSE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh Pencabangan : 

PROGRAM IFTHEN; 

USES WINCRT; 

BEGIN 

      IF (5 < 2) THEN 

        BEGIN 

           Writeln ('OK'); 

        END ; 

      Writeln('Selesai !!!'); 

END.  
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Contoh Pencabangan dengan ( And ) 

PROGRAM IFTHEN2; 

USES WINCRT; 

BEGIN 

      IF (5 > 2) and (6 = 2) THEN 

        BEGIN 

           Writeln ('OK'); 

        END ; 

      Writeln('Selesai !!!'); 

END.  

 

Contoh Pencabangan : 

 

PROGRAM IFELSE1; 

USES WINCRT; 

Var 

     Angka1, Angka2 : integer; 

BEGIN 

      write('Input Angka 1 : '); read(Angka1); 

      write('Input Angka 2 : '); read(Angka2); 

      IF (Angka1 > Angka2) THEN 

        BEGIN 

           Writeln ('Angka 1 Lebih dari Angka 2'); 

        END 

      ELSE 

        BEGIN 

           Writeln ('Angka 1 Kurang dari Angka 2'); 

        END; 

      Writeln('Selesai !!!'); 

END.  

 

LATIHAN :  

1. Apa yang anda ketahui tentang Pencabangan ! 

2. Apa yang anda ketahui tentang instruksi IF ! 

3. Buatlah 1 program menggunakan IF beserta flowchartnya ! 
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Pertemuan 6 

Pencabangan Lanjutan ( Switch Case )  
 

Sasaran Perkuliahan : 

1) Mahasiswa Mampu Memahami Pencabangan Switch case 

2) Mahasiswa Mampu Memahami Diagram Alir Switch Case 

3) Mahasiswa Mampu Mengimplementasikan Pencabangan Switch case ke 

Bahasa Pascal 

 

 

Percabangan adalah proses pemilihan suatu tindakan yang dilakukan 

berdasarkan kondisi yang ada dengan nilai true atau false. Pada pemrograman 

Pascal terdapat beberapa cara seleksi diantaranya  if then… , if…  then… else…, 

dan case.  

Adapun struktur percabangan yang kedua yaitu struktur case. Struktur case 

merupakan peluasan dari struktur IF, karena kalau dalam struktur IF hanya 

disediakan dua pilihan ( berdasarkan kondisi logkanya ) maka dalam struktur Case 

… of dimungkinkan untuk memilih satu pilihan diantara banyak pilihan yang ada. 

Struktur Case biasa digunakan untuk kondisi yang sudah diketahui nilainya. 

Logika CASE sekilas mungkin sama dengan logika IF, tetapi pada 

dasarnya berbeda. dikarenakan logika CASE tidak menginstruksikan komputer 

untuk mengambil sebuah keputusan, melainkan hanya menjalankan pilihan yang 

kita inputkan ke dalam program. Secara sederhana jika kita membuat sebuah 

progam CASE berarti kita membuat sebuah program pilihan. dimana kita akan 

diminta memilih salah satu input dan komputer akan menjalankan program sesuai 

dengan input yang kita masukkan.  
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Struktur atau bentuk umum dari program CASE adalah sebagai berikut : 

 

 

CASE ungkapan OF 

Label 1 : Statemen 1 

Label 2 : Statemen 1 

……….. 

……….. 

……….. 

Label n : Statemen n 

END; 

 

Contoh : 
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Contoh Penggunaan Switch Case : 

PROGRAM CTHSWITCH; 

USES WINCRT; 

VAR 

     Angka : integer; 

BEGIN 

      Write('Input Angka : '); read(Angka); 

      case Angka of 

          1 : Begin 

                 Writeln('Angka 1 yang diinput !!! '); 

              end; 

          2 : Begin 

                 Writeln('Angka 2 yang diinput !!! '); 

              end ; 

          else 

             Begin 

                 Writeln('Salah Input !!!! '); 

             end; 

      end; 

      Writeln('SELESAI !!!'); 

END.  

 

Contoh Penggunaan Switch Case  : 

 

PROGRAM CTHSWITCH2; 

USES WINCRT; 

VAR 

     Angka : integer; 

BEGIN 

      Write('Input Angka : '); read(Angka); 

      case Angka of 

          1,2 : Begin 

                     Writeln('Angka 1 atau 2 yang diinput !!! '); 

                  end; 

          3,4 : Begin 

                    Writeln('Angka 3 atau 4 yang diinput !!! '); 

                 end ; 

          else 

               Begin 

                   Writeln('Salah Input !!!! '); 
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               end; 

      end; 

      Writeln('SELESAI !!!'); 

END.  

 

LATIHAN :  

1. Apa yang anda ketahui tentang struktur pemcabangan case ! 

2. Buatlah 2  program menggunakan pencabangan case .. of ! 
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Pertemuan 7 

Perulangan ( Looping )  
 

Sasaran Perkuliahan : 

1) Mahasiswa Mampu Memahami Perulangan ( For to do ) 

2) Mahasiswa Mampu Memahami Diagram Alir Perulangan For to do 

3) Mahasiswa Mampu Mengimplementasikan Perulangan for to do ke Bahasa 

Pascal 

 

Apa itu Looping...?? Secara sederhana looping diartikan sebagai proses 

berulang terhadap statement maupun serangkaian statement lebih dari satu kali. 

Dalam beberapa hal, sebuah program terkadang harus melakukan hal yang 

sama berkali-kali. Agar program tidak menjadi terlalu panjang karena setiap 

proses menjadi baris program, maka diperlukan adanya kemampuan otomatisasi 

dalam kode program. Dengan adanya otomatisasi dalam program, maka dapat 

dilakukan pengerjaan proses sama berkali-kali yang berada dalam beberapa 

statemen hanya dengan menuliskannya sekali saja. Pernyataan perulangan dipakai 

untuk  melakukan proses berulang terhadap pernyataan sederhana atau pernyataan 

terstruktur. 

Karena perulangan merupakan suatu hal yang sering ditemui dalam 

program, maka bahasa Pascal juga menyediakan kemampuan tersebut.  

Dikenal adanya 2 tipe perulangan yaitu: 

1. Iteration statement digunakan untuk melakukan perulangan sekumpulan 

statement (compound statement).  

2. Loop (iteration) structure menggambarkan perulangan dari satu atau 

lebih instruksi 
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Dalam Pascal terdapat 3 cara melakukan perulangan, yaitu dengan 

menggunakan kata cadangan For .. to .. do, kata cadangan While .. do, dan kata 

cadangan Repeat .. until. Seperti pada percabangan, ketiga jenis perulangan juga 

memungkinkan perulangan secara tersarang, serta dapat menjalankan suatu blok 

berisi beberapa statemen proses untuk setiap perulangannya. 

1. For… to … do 

For .. to .. do biasa digunakan apabila telah diketahui dengan pasti 

cacah perulangan yang akan dilakukan baik dari sebuah baris statemen atau 

suatu blok statemen. Perulangan dengan pernyataal For juga digunakan untuk 

mengulang pernyataan atau satu blok pernyataan berulang kali sejumlah yang 

ditentukan. Pernyataan for juga digunakan untuk melakukan proses 

perulangan. Hanya saja proses perulangan pada pernyataan for langsung 

dikendalikan oleh suatu variabel yang disebut variabel kendali (control 

variables) yang harus bertipe berurutan. Jadi pada pernyataan for pada 

dasarnya sudah diketahui jumlah perulangannya. Perulangan dengan 

pernyataan for dapat berupa perulangan positif (to) dan perulangan negatif 

(downto). Jika pernyataan yang akan mengalami perulangan lebih dari satu 

pernyataan, maka harus diawali dengan begin dan diakhiri dengan end. 

 

• Bentuk Umum : 

 

FOR pengubah := ungkapan1 TO ungkapan2 DO 

Statement; 

 

• Pengubah : suatu pengubah yang disebut pengubah kendali, dapat berupa 

pengenal dari tipe integer, char, boolean atau tipe terbilang. 

• Ungkapan1 : nilai awal pengubah 

• Ungkapan2 : nilai akhir pengubah 

• Pengubah, ungkapan1 dan ungkapan2 harus mempunyai tipe data yang 

sama 

• ungkapan1<ungkapan2  
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Contoh : 

 

 

 

 

 

Contoh Perulangan ( For  to  do ) : 

 

PROGRAM CTHFOR; 

USES WINCRT; 

var 

    i : integer; 

BEGIN 

    FOR i:=1 to 10 do 

      BEGIN 

          WRITELN('STMIK ATMA LUHUR'); 

      END; 

END. 

 

 

Latihan : 

  

Buatlah Tampilan Program sebagai berikut : 
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Pertemuan 9 

Perulangan ( Looping ) Lanjutan  
 

Sasaran Perkuliahan : 

1) Mahasiswa Mampu Memahami Perulangan ( While Do ) 

2) Mahasiswa Mampu Memahami Diagram Alir Perulangan While Do 

3) Mahasiswa Mampu Mengimplementasikan Perulangan While Do  ke Bahasa 

Pascal 

 

 

1. While DO 

Perulangan ini menggunakan While-Do. Pernyataan While-Do 

digunakan untuk melakukan proses perulangan suatu pernyataan atau blok 

pernyataan terus-menerus selama kondisi ungkapan logika pada While masih 

bernilai logika benar. 

Pernyataan while (while statements) hampir sama dengan pernyataan 

repeat, dengan sedikit perbedaan bahwa pernyataan while melakukan 

pengujian syarat pada awal proses berulang (pernyataan repeat melakukannya 

di akhir proses). 

Pengujian awal digunakan agar program dapat menyeleksi kondisi, 

sehingga program dapat menentukan tindakan apa yang harus dikerjakan, 

tergantung dari kondisi yang diseleksi tersebut. Pada pernyataan-pernyataan 

yang ada pada while tidak akan dijalankan jika kondisi tidak terpenuhi. 

Pernyataan while-do atau lebih dikenal dengan pernyataan while adalah 

pernyataan yang akan mengulang/mengeksekusi pernyataan lain selama 

beberapa kondisi masih bernilai true.  

Berikut adalah struktur atau bentuk umum dari pernyataan while-do. 

 

WHILE kondisi DO 

Statement  
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•  kondisi : adalah ungkapan boolean yang digunakan sebagai syarat agar 

statemen dikerjakan berulang kali 

• statement : adalah pernyataan tunggal atau pernyataan majemuk yang 

akan diproses ulang. 

  

 

Contoh : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh Perulangan ( While .. do ) 

 

PROGRAM CTHWHILE; 

USES WINCRT; 

VAR 

     I : integer; 

BEGIN 

    I:=1 ; 

    WHILE I <= 10 DO 

      BEGIN 

          WRITELN('STMIK ATMA LUHUR'); 

          I:=I+1; 

      END; 

END.  
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Pertemuan 10 

Perulangan ( Looping ) Lanjutan  
 

Sasaran Perkuliahan : 

1) Mahasiswa Mampu Memahami Perulangan ( Repeat Until ) 

2) Mahasiswa Mampu Memahami Diagram Alir Perulangan Repeat Until 

3) Mahasiswa Mampu Mengimplementasikan Perulangan Repeat Until ke 

Bahasa Pascal 

 

 

1. Repeat until 

Struktur Repeat...Until digunakan untuk mengulang pernyataan-

pernyataan atau blok pernyataan sampai kondisi yang disleksi di Until tidak 

terpenuhi.  

Pernyataan repeat (repeat statements) digunakan untuk melakukan 

perulangan terhadap suatu pernyataan, dimana proses pemeriksaan syaratnya 

berada pada akhir pernyataan repeat tersebut. Pernyataan-pernyataan yang 

ada pada repeat akan dijalankan (diulang terus) sampai kondisi yang 

diseleksi di until tidak terpenuhi. 

Perulangan menggunakan repeat until sebenarnya hampir sama dengan 

perulangan menggunakan while-do hanya bedanya jika menggunakan while, 

perulangan akan dilakukan selama kondisi bernilai benar tapi jika 

menggunakan repeat perulangan akan berhenti jika suatu kondisi terpenuhi. 

• Bentuk Umum  : 

 

REPEAT 

………… 

Statement 

…………. 

UNTIL kondisi 

 

 

• statement : adalah pernyataan tunggal atau pernyataan majemuk yang akan 

diproses ulang. 
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• Kondisi : adalah ungkapan boolen sebagai syarat agar pernyataan diproses 

ulang  

Contoh : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. Perbedaan While .. Do dan Repeat .. Until 

 

• Paling sedikit statement-statement dalam repeat until diproses sekali, 

karena seleksi kondisi ada pada statement until yang terletak dibawah.  

• Pada while do paling sedikit dikerjakan nol kali, karena seleksi kondisi ada 

pada statemen while yang terletak diatas, sehingga apabila kondisi tidak 

terpenuhi maka tidak akan masuk ke dalam lingkungan perulangannya. 

Pada repeat until dapat tidak menggunakan blok statement ( BEGIN dan 

END ) untuk menunjukan batas perulangannya, karena batas 

perulangannya sudah ditunjukkan oleh repeat sampai dengan until 

 

Contoh Perulangan ( Repeat Until ) : 

 

PROGRAM CTHREPEAT; 

USES WINCRT; 

VAR 

     I : integer; 

BEGIN 

    I:=0 ; 

    REPEAT 

      BEGIN 

          WRITELN('STMIK ATMA LUHUR'); 

          I:=I+1; 

      END; 

    UNTIL I=10; 

END. 
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LATIHAN :  

1. Apa yang anda ketahui tentang Perulangan atau Looping ! 

2. Apa yang anda ketahui tentang perulangan for to do, while do dan 

repeat until ! 

3. Buatlah 1 program menggunakan for to do, while do dan repeat 

until ! 
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Pertemuan 11 

Perulangan dalam Perulangan (Nested Loop)  
 

Sasaran Perkuliahan : 

1) Mahasiswa Mampu Memahami Perulangan ( Nested Loop ) 

2) Mahasiswa Mampu Memahami Diagram Alir Perulangan Nested Loop 

3) Mahasiswa Mampu Mengimplementasikan Perulangan Nested Loop ke 

Bahasa Pascal 

 

Nested Loop Merupakan perulangan yang berada di dalam perulangan 

yang lainnnya. Pada sistem perulangan ini, perulangan yang lebih dalam akan 

diproses terlebih dahulu sampai habis, kemudian perulangan yang lebih luar baru 

akan bertambah, kemudian mengerjakan perulangan yang lebih dalam lagi mulai 

dari nilai awalnya, dan seterusnya. 

Perulangan for to do Turbo Pascal tersarang  atau yang keren disebut 

nested loop adalah sebuah perulangan yang ada di dalam sebuah struktur 

perulangan. Perulangan yang ada di dalam akan di jalankan (dieksekusi) lebih 

dulu, baru kemudian perulangan yang luar dijalankan. Selain pengertian diatas, 

pengertian lain dari nested loop adalah perulangan yang berada dalam perulangan 

lainnya. Perulangan yang lebih dalam akan diproses terlebih dahulu sampai habis, 

kemudian perulangan yang luar baru bertambah, mengerjakan perulangan yang 

lebih dalam lagi mulai dari awal, dan seterusnya. 

Contoh sederhana perulangan for to do tersarang pada pascal (nested loop) 

sederhana bisa anda coba pakai listing di bawah ini. 

Contoh : 

Vari,j: integer; 

Begin For I :=1 to 5 do 

Begin For J :=1 to 3 do 

Writeln(I:8,J:3); 

Writeln; 

End; End. 

Contoh Nested Loop : 
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Program cthloop; 

uses wincrt; 

Var  

          I1, I2, J1, J2 : integer; 

Begin 

       I2 := 2; 

            for I1:=1 to I2 do 

                 begin 

                       J2 := 5; 

                           for J1:=1 to J2 do 

                               begin 

                                      writeln(‘STMIK ATMA LUHUR’); 

                               end; 

                  end; 

End. 

 

LATIHAN :  

 

Buat program dengan struktur loop bersarang dan mempuinyai tampilan (output) 

sebagai berikut : 

 

 

1       2      3 

1       2      3 

1       2      3 

1       2      3 

1       2      3 

 

Buat program dengan struktur loop bersarang dan mempuinyai tampilan (output) 

sebagai berikut : 

                              1        2        3 

                             4        5        6 

                             7        8        9 

                             10     11      12 

                             13     14      15 

 

 

 

Buat program dengan struktur loop bersarang dan mempunyai tampilan (output) 

sebagai berikut : 

                   

  1 



 ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 

 

  48 
 

                  1    2 

                  1    2     3 

                  1    2     3    4 

                  1    2     3    4     5 

 

 

Buat program dengan struktur loop bersarang dan mempunyai tampilan (output) 

sebagai berikut : 

 

                  1    2    3    4    5  

                  1    2    3    4  

                  1    2    3 

                  1    2          

                  1     
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Pertemuan 12 

Array 1 Dimensi  
 

Sasaran Perkuliahan : 

1) Mahasiswa Mampu Memahami Array 1 dimensi 

2) Mahasiswa Mampu Memahami Prinsip kerja Array 1 dimensi 

3) Mahasiswa Mampu Mengimplementasikan Array 1 Dimensi  ke Bahasa 

Pascal 

 

 

Array merupakan tipe data berstruktur yang berisi sekumpulan komponen 

/elemen dengan tipe sama, yang menggunakan identifier yang sama, dengan 

masing-masing elemen memiliki indeks tersendiri, yang biasa dinamakan indeks 

array.  Adapun pengertian lain dari Array adalah tipe data terstruktur yang terdiri dari 

sejumlah komponen-komponen yang mempunyai tipe sama.   

Komponen-komponen tersebut disebut sebagai komponen type, array mempunyai 

jumlah komponen yang jumlahnya tetap. Banyaknya komponen dalam array ditunjukkan 

oleh suatu index, dimana tiap komponen di array dapat diakses dengan menunjukkan nilai 

indexnya atau subscript. Array dapat bertipe data sederhana seperti byte, word, integer, 

real, boolean, char, string dan tipe data scalar atau subrange.  Tipe array mengartikan isi 

dari aray atau komponen- komponennya mempunyai nilai dengan tipe data tersebut. 

Melalui indeks array ini, setiap elemen dalam array dapat diakses secara langsung. 

Deklarasi array Didalam penulisan bahasa pemograman setiap penggunaan 

array harus dideklarsikan terlebih dahulu. Pendeklarasian array diawali dengan 

nama variabel array diikuti dengan indeks array yang dituliskan didalam tanda 

“[]” , diikuti dengan kata cadangan of dan tipe data yang dibutuhkan.   

• Tipe Array : 

 Array 1 Dimensi  

 Array Multidimensi  

 

1. Array 1 dimensi 

Array satu dimensi adalah array yang memiliki satu kolom dengan 

banyak baris, atau satu baris dengan banyak kolom, tergantung bagaimana 

cara mengilustrasikannya dalam pikiran. Array dapat digambarkan hampir 
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sama dengan table. Array satu dimensi disebut juga dengan vector karena 

hanya mempunyai satu arah saja dan Array 1 dimensi hanya memiliki 1 buah 

indeks  

Array 1 dimensi dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 
 

Bentuk umum 

 

VAR variabel : ARRAY [Indeks1 .. Indeksn] of TipeData 

 

 

Var_array adalah nama variabel array yang dipakai untuk mengidentifikasi array. 

Pemilihan nama variabel array mengikuti aturan pemberian 

nama variabel secara umum. 

Range_index adalah batasan index yang digunakan untuk mengidentifikasi 

elemen array. Range_index menentukan jumlah elemen array, 

yang jumlahnya tidak akan berubah (statis) mulai saat awal 

disediakan (program dijalankan) hingga program selesai 

dijalankan.  

Misalnya range 0..9 atau 1..10 atau –1..8 atau „A‟..‟J‟ akan 

menentukan jumlah elemen array sebanyak 10 buah. 

Setiap elemen array diidentifikasi oleh salah satu index yang berada dalam 

range yang telah ditentukan. Penggunaan index yang berada di luar range Index 

akan mengakibatkan kesalah, Index ini tidak harus berupa bilangan positif, tetapi 

harus berupa bilangan bulat atau data-data yang masuk kategori tipe data ordinal 
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(seluruh tipe data dasar selain real dan double), seperti semua varian integer, char, 

boolean atau tipe data enumerasi yang dibuat sendiri oleh user. 

Tipe_data adalah tipe data untuk elemen array. Tipe data elemen array tidak 

harus berupa integer, atau tipe data dasar yang lain, tetapi dapat 

berupa tipe data terstruktur seperti array. 

 

Contoh Array 1 Dimensi : 

 

PROGRAM ARRAY1; 

USES WINCRT ; 

VAR 

    i : integer; 

    X : array[1..2] of integer; 

BEGIN 

    X[1] := 11; 

    X[2] := 22; 

          writeln('         ARRAY 1 DIMENSI'); 

          writeln('-----------------------------------'); 

    for i :=1 to 2 do 

      begin 

          writeln('Isi Array indeks ke - ',i,' : ',X[i]); 

      end; 

END.  

 

 

LATIHAN :  

Buat program untuk menginput angka dan dimasukkan ke Array 1 dimensi. 

Variabel Array tersebut bernama DATA. Setelah diinput, tampilkan isi Array 

tersebut !!! Dengan contoh tampilan sebagai berikut.. 
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• Buat program untuk menginput angka dan dimasukkan ke Array 1 

dimensi. Array tersebut bernama DATA. Setelah diinput, tampilkan isi 

Array tersebut dan cari isi Array terbesar dan terkecil!!! Dengan contoh 

tampilan sebagai berikut..  
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Pertemuan 13 

Array Multi Dimensi  
 

Sasaran Perkuliahan : 

1) Mahasiswa Mampu Memahami Array 2 dimensi 

2) Mahasiswa Mampu Memahami Prinsip kerja Array 2 dimensi 

3) Mahasiswa Mampu Mengimplementasikan Array 2 Dimensi  ke Bahasa 

Pascal 

 

1. Array Multi Dimensi 

 Multidimensi yaitu array yang memiliki lebih dari satu dimensi. Ciri 

dari tipe array ini, yakni mempunyai tipe- indeks lebih dari satu. 

Bagian dari Array Multidimensi = Array 2 dimensi 

Array dua dimensi adalah array yang memiliki dua atau lebih kolom 

dengan banyak baris, atau dua atau lebih baris dengan banyak kolom, 

bergantung bagaimana mengilustrasikannya didalam pikiran. Array dua 

dimensi juga dapat dipandang sebagai gabungan dari dua atau beberapa array 

satu dimensi. Karena mempunyai baris dan kolom Array Dua Dimensi disebut 

juga dengan matriks. 

 

Array 2 dimensi atau array multi dimensi dapat digambarkan sebagai berikut : 
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Bentuk umum 

 

VAR variabel : ARRAY [Ind1 .. Indn, Ind1 .. Indn] of TipeData 

 

 

Var_array adalah nama variabel array yang dipakai untuk mengidentifikasi array. 

Pemilihan nama variabel array mengikuti aturan pemberian 

nama variabel secara umum. 

Range_index adalah batasan index yang digunakan untuk mengidentifikasi 

elemen array. Range_index menentukan jumlah elemen array, 

yang jumlahnya tidak akan berubah (statis) mulai saat awal 

disediakan (program dijalankan) hingga program selesai 

dijalankan.  

Misalnya range 0..9 atau 1..10 atau –1..8 atau „A‟..‟J‟ akan 

menentukan jumlah elemen array sebanyak 10 buah. 

Tipe_data adalah tipe data untuk elemen array. Tipe data elemen array tidak 

harus berupa integer, atau tipe data dasar yang lain, tetapi dapat 

berupa tipe data terstruktur seperti array. 

 

Contoh : 
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Contoh Array 2 Dimensi : 

 

PROGRAM ARRAY2; 

USES WINCRT ;  

VAR 

    i,j : integer; 

    X : array[1..2,1..2] of integer; 

BEGIN 

    X[1,1] := 11; 

    X[1,2] := 12; 

    X[2,1] := 21; 

    X[2,2] := 22; 

          writeln('ARRAY 2 DIMENSI'); 

          writeln('---------------'); 

    for i :=1 to 2 do 

      begin 

           for j:=1 to 2 do 

             begin 

               write('  ',X[i,j]); 

             end; 

           writeln; 

      end; 

END.  
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Pertemuan 14 

Function  
 

Sasaran Perkuliahan : 

1) Mahasiswa Mampu Memahami Function 

2) Mahasiswa Mampu Memahami Prinsip kerja Function 

3) Mahasiswa Mampu Mengimplementasikan Function  ke Bahasa Pascal 

 

1. Fungsi ( Function ) 

Function (Fungsi) secara garis besar sama dengan procedure yang 

membedakannya adalah nama fungsi harus dideklarasikan dengan type 

datanya. Fungsi adalah suatu bagian program yang mengerjakan satu tugas 

dan hasilnya biasanya hanya satu. Fungsi juga menerima parameter-paramter 

seperti procedure yaitu Parameter Nilai dan Parameter Variabel. Selain itu 

fungsi juga diperbolehkan memiliki deklarasi lokal tersendiri. 

Pada fungsi terdapat pengembalian nilai, sehingga pada saat 

pemanggilan, fungsi dapat langsung digunakan untuk mengisikan sebuah 

ekspresi. Fungsi didefinisikan dengan kata kunci function. 

Bentuk umum 

 

FUNCTION <Nama> (<Daftar parameter formal>) : <Tipe hasil>; 

Begin 

       <Bagian Pernyataan> 

End;  

 

 

Contoh Function: 

 

Program cthfunction; 

Uses wincrt; 

Var  

          Pjg, Lbr, Hasil : integer; 

          function LUAS(p, l : integer ): integer ; 
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            Begin 

                   LUAS := p * l; 

             End; 

Begin 

        writeln(„HITUNG LUAS PERSEGI PANJANG‟); 

         write(„Panjang = „); readln(Pjg); 

         write(„Lebar     = „); readln(Lbr);          

         write(„Luas Persegi Panjang Adalah „, LUAS(Pjg,Lbr)); 

End.  

 

Latihan : 

Buat program yang mempunyai 2 function, yaitu function untuk menghitung luas 

dan menghitung keliling persegi panjang, dengan tampilan sebagai berikut !!!  
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Pertemuan 15 

Prosedur  
 

Sasaran Perkuliahan : 

1) Mahasiswa Mampu Memahami Prosedur 

2) Mahasiswa Mampu Memahami Prinsip kerja Prosedur 

3) Mahasiswa Mampu Mengimplementasikan Prosedur  ke Bahasa Pascal 

 

1. Prosedur ( Procedure ) 

Prosedur merupakan suatu rutin yang melakukan proses tertentu 

tanpa adanya pengembalian nilai. Prosedur menyediakan suatu metode 

pengisolasian bagian program secara terpisah yang dapat dipanggil atau 

diaktivasi dari bagian manapun didalam program. Dalam bahasa pascal 

prosedur didefinisikan dengan kata kunci procedure. 

Procedure terbagi menjadi dua yakni procedure by value dan 

procedure by reference.  

Procedure by Value mempunyai karakteristik sebagai berikut :  

1. Data yang dikirim dari parameter aktual di blok program utama ke 

parameter formal di prosedur adalah nilai dari datanya bukan alamat 

memori letak dari datanya. 

2. Prosedur/Fungsi yang menerima nilai ini akan menyimpan data tersebut di 

alamat memori yang berbeda dari nilai aslinya yang digunakan oleh 

bagian program yang memanggil fungsi/prosedur tersebut di blok 

program utama. 

3. Karena terdapat alamat memori yang berbeda, maka perubahan nilai di 

fungsi tidak akan merubah nilai asli di bagian program yang memanggil 

prosedur/fungsi tersebut. 

Sedangkan procedure by reference (acuan) mempunyai karakteristik sebagai 

berikut : 

1. Pada saat pengiriman nilai, yang dikirim dari parameter aktual di blok 

program utama ke parameter formal di prosedur adalah alamat letak 

bukan dari nilai datanya . 
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2. Prosedur/Fungsi yang menerima nilai ini akan menggunakan alamat 

memori yang sama dengan nilai aslinya yang digunakan oleh bagian 

program yang memanggil fungsi/prosedur tersebut di blok program 

utama. 

3. Karena menggunakan alamat memori yang sama, maka perubahan nilai di 

prosedur/fungsi akan merubah nilai asli di bagian program yang 

memanggil prosedur/fungsi tersebut. 

 

Procedure dan Function merupakan bentuk subprogram dalam bahasa 

Pascal, yaitu sekelompok statemen yang bisa menjadi bagian dari program / sub 

program. 

Dipakai untuk mengelompokkan bagian program, yang dapat dikerjakan 

berkali-kali dengan memanggil namanya saja, sehingga menyederhanakan 

struktur program dan mengurangi pengulangan penulisan bagian-bagian program 

berkali-kali. 

Deklarasi procedure terletak pada bagian deklarasi pada program yang 

menggunakannya, dibawah deklarasi VAR pada program utama. 

Bentuk umum 

PROCEDURE <nama_procedure> (<daftar parameter 

formal>); 

   Begin 

         <Bagian Pernyataan> 

   End; 

 

Perbedaan function dengan procedure : 

 Fungsi hanya memberikan satu hasil 

 Nama fungsi, selain digunakan untuk memanggil fungsi tersebut, 

juga dianggap sebagai satu peubah, sehingga dapat digunakan 

sebagai bagian dari ungkapan  
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Contoh Prosedur : 

 

Program cthprocedure; 

Uses wincrt; 

Var  

          Pjg, Lbr, Hasil : integer; 

          procedure LUAS(p, l : integer ;  var ls : integer) ; 

            Begin 

                   ls := p * l; 

             End; 

Begin 

        writeln(„HITUNG LUAS PERSEGI PANJANG‟); 

         write(„Panjang = „); readln(Pjg); 

         write(„Lebar     = „); readln(Lbr); 

         LUAS(Pjg, Lbr, Hasil); 

         write(„Luas Persegi Panjang Adalah „, Hasil); 

End.  

 

LATIHAN :  

• Buat program yang mempunyai 2 procedure, yaitu procedure untuk 

menghitung luas dan menghitung keliling persegi panjang, dengan 

tampilan sebagai berikut !!!  
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