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1.1 Konsep Algoritma 

Algoritma merupakan pondasi yang harus dikuasai oleh setiap siswa yang ingin 

menyelesaikan suatu masalah secara berstruktur, efektif, dan efisien, teristimewa lagi 

bagi siswa yang ingin menyusun program komputer untuk menyelesaikan suatu 

persoalan. Konsep dan dasar-dasar penyusunan algoritma akan dibahas dalam bab ini. 

Definisi Algoritma:  

1. Teknik penyusunan langkah-langkah penyelesaian masalah dalam bentuk kalimat 

dengan jumlah kata terbatas, tetapi tersusun secara logic dan sistematis. 

2. Suatu prosedur yang jelas untuk menyelesaikan suatu persoalan dengan 

menggunakan langkah-langkah tertentu dan terbatas jumlahnya. 

 

Catatan Sejarah 

Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Kwarizmi, penulis buku "Aljabar wal muqabala" 

beberapa abad yang lalu (pada abad IX), dianggap sebagai pencetus pertama 

Algoritma karena di dalam buku tersebut Abu Ja'far menjelaskan langkah-langkah 

dalam menyelesaikan berbagai persoalan aritmetika (aljabar), Kemungkinan besar 

kata "Algoritma" diambil dan kata "Al-Kwarizmi" yang kemudian berubah menjadi 

"Algorism", selanjutnya menjadi "Algorithm". 

Ciri Algoritma 

Donald E. Knuth, seorang penulis beberapa buku algoritma abad XX, menyatakan 

bahwa ada beberapa ciri algoritma, yaitu: 

 Algoritma mempunyai awal dan akhir. Suatu algoritma harus berhenti 

setelah mengerjakan serangkaian tugas atau dengan kata lain suatu algoritma 

memiliki langkah yang terbatas. 

 Setiap langkah harus didefinisikan dengan tepat sehingga tidak memiliki arti 

ganda (not ambiguous). 

 Memiliki masukan (input) atau kondisi awal. 

 Memiliki keluaran (output) atau kondisi akhir. 

 Algoritma harus efektif; bila diikuti benar-benar akan menyelesaikan persoalan. 

  



Algoritma bisa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya sebagai berikut: 

Proses Algoritma Contoh Langkah 

1. Membuat Kue Resep Kue Campurkan 2 butir telur kedalam 

adonan, kemudian aduk hingga 

mengembang 

2. Membuat 

Pakaian 

Pola Pakaian Gunting kain dari pinggir kiri bawah 

ke arah kanan atas sepanjang 15 cm.  

3. Praktikum 

Kimia 

Petunjuk Praktikum Campurkan 10 ml Asam Sulfat ke 

dalam 15 ml Natrium hidroksida 

 

Contoh:  

Algoritma untuk mengirimkan surat 

1. Tulis surat pada secarik kertas surat 

2. Ambil sampul surat atau amplop 

3. Masukkan surat ke dalam amplop 

4. Tutup amplop surat dengan lem perekat 

5. Tulis alamat surat yang dituju, jika tidak diingat, lebih dahulu ambil buku alamat 

& cari alamat yang dituju, lalu tulis alamat tersebut pada amplop surat 

6. Tempelkan perangko pada amplop surat 

7. Bawa surat ke kantor pos untuk diserahkan pada pegawai pos atau menuju ke 

bis surat untuk memasukkan surat ke dalam kotak/bis surat.  

 

Sifat Algoritma 

Berdasarkan ciri algoritma yang dipaparkan oleh Donald Knuth dan definisi Algoritma 

maka dapat disimpulkan sifat utama suatu algoritma, yaitu sebagai berikut: 

 Input: Suatu algoritma memiliki input atau kondisi awal sebelum algoritma 

dilaksanakan dan bisa berupa nilai-nilai pengubah yang diambil dan himpunan 

khusus. 

 Output: Suatu algoritma akan menghasilkan output setelah dilaksanakan, atau 

algoritma akan mengubah kondisi awal menjadi kondisi akhir, di mana nilai output 

diperoleh dari nilai input yang telah diproses melalui algoritma. 

 Definiteness: Langkah-langkah yang dituliskan dalam algoritma terdefinisi dengan 

jelas sehingga mudah dilaksanakan oleh pengguna algoritma. 

 Finiteness: Suatu algoritma harus memberi kondisi akhir atau output setelah 

melakukan sejumlah langkah yang terbatas jumlahnya untuk setiap kondisi awal atau 

input yang diberikan. 

 Effectiveness: Setiap langkah dalam algoritma bisa dilaksanakan dalam suatu 

selang waktu tertentu sehingga pada akhirnya memberi solusi sesuai yang 

diharapkan. 



 Generality: Langkah-langkah algoritma berlaku untuk setiap himpunan input 

yang sesuai dengan persoalan yang akan diberikan, tidak hanya untuk himpunan 

tertentu. 

 

Agar bentuk algoritma dan proses penyusunannya dapat mulai dipahami maka 

berikut ini akan diuraikan proses pembuatan algoritma mulai bentuk yang 

menggunakan bahasa sehari-hari, disusul penjelasan format algoritma yang dapat 

dijadikan acuan, dan beberapa contoh pembuatan algoritma yang mengikuti format 

tersebut. 

 

 

Tahap Proses Uji Algoritma 

a. Fase Debugging 

yaitu fase dari suatu proses program eksekusi yang akan melakukan koreksi 

terhadap kesalahan program. Yang dimaksud disni adalah error atau salah dalam 

penulisan program baik logika maupun sintaksnya.  

b. Fase Profilling 

yaitu fase yang akan bekerja jika program tersebut sudah benar atau telah melalui 

proses pada fase debugging. Fase ini bekerja untuk melihat dan mengukur waktu 

tempuh atau running time yang diperlukan serta jumlah memori/storage yang 

digunakan dalam menyelesaikan suatu algoritma.  

 

Analisis Suatu Algoritma 

 

(Untuk melihat faktor efisiensi & efektifitas dari algoritma tersebut), dapat dilakukan 

terhadap suatu algoritma dengan melihat pada:  

 Waktu tempuh (Running Time) dari suatu algoritma: adalah satuan waktu yang 

ditempuh atau diperlukan oleh suatu algoritma dalam menyelesaikan suatu 

masalah.  

Hal-hal yang dapat mempengaruhi daripada waktu tempuh adalah: banyaknya  

langkah, besar dan jenis input data, jenis operasi, komputer dan kompilator.  

 

 Jumlah Memori Yang digunakan  

banyaknya langkah yang digunakan dan jenis variabel data yang dipakai dalam 

suatu algoritma akan sangat mempengaruhi penggunaan memori. Dalm hal ini, 

diharapkan dapat memperkirakan seberapa banyak kebutuhan memori yang 

diperlukan selama proses berlangsung hingga proses selesai dikerjakan. Dengan 

demikian, dapat disiapkan storage yang memadai agar proses suatu algoritma 

berjalan tanpa ada hambatan atau kekurangan memori.  

 
  



Penyajian Algoritma 

Penyajian algoritma secara garis besar bisa dalam 2 bentuk penyajian yaitu tulisan dan 

gambar. Algoritma yang disajikan dengan tulisan yaitu dengan struktur bahasa tertentu 

(misalnya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris) dan pseudocode. Pseudocode adalah 

kode yang mirip dengan kode pemrograman yang sebenarnya seperti Pascal, atau C, 

sehingga lebih tepat digunakan untuk menggambarkan algoritma yang akan 

dikomunikasikan kepada pemrogram. Sedangkan algoritma disajikan dengan gambar, 

misalnya dengan flowchart. Secara umum, pseudocode mengekspresikan ide-ide secara 

informal dalam proses penyusunan algoritma. Salah satu cara untuk menghasilkan kode 

pseudo adalah dengan meregangkan aturan-aturan bahasa formal yang dengannya versi 

akhir dari algoritma akan diekspresikan. Pendekatan ini umumnya digunakan ketika 

bahasa pemrograman yang akan digunakan telah diketahui sejak awal. 

Flowchart merupakan gambar atau bagan yang memperlihatkan urutan dan hubungan 

antar proses beserta pernyataannya. Gambaran ini dinyatakan dengan simbol. Dengan 

demikian setiap simbol menggambarkan proses tertentu. Sedangkan antara proses 

digambarkan dengan garis penghubung. 

Dengan menggunakan flowchart akan memudahkan kita untuk melakukan pengecekan 

bagian-bagian yang terlupakan dalam analisis masalah. Disamping itu flowchart juga 

berguna sebagai fasilitas untuk berkomunikasi antara pemrogram yang bekerja dalam 

tim suatu proyek. 

Ada dua macam flowchart yang menggambarkan proses dengan komputer, yaitu: 

1. Flowchart sistem yaitu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan 

urutan prosedur dan proses suatu file dalam suatu media menjadi file di dalam 

media lain, dalam suatu sistem pengolahan data. 

Beberapa contoh Flowchart sistem: 

 
 

2. Flowchart program yaitu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang 

menggambarkan urutan proses dan hubungan antar proses secara mendetail di 

dalam suatu program. 

 

  



Kaidah-Kaidah Umum Pembuatan Flowchart Program 

Dalam pembuatan flowchart Program tidak ada rumus atau patokan yang bersifat 

mutlak. Karena flowchart merupakan gambaran hasil pemikiran dalam menganalisis 

suatu masalah dengan komputer. Sehingga flowchart yang dihasilkan dapat bervariasi 

antara satu pemrogram dengan yang lainnya.  

 

Namun secara garis besar setiap pengolahan selalu terdiri atas 3 bagian utama, yaitu: 

 Input  

 Proses pengolahan dan 

 Output 

 
 

Untuk pengolahan data dengan komputer, urutan dasar pemecahan suatu masalah: 

 START, berisi pernyataan untuk persiapan peralatan yang diperlukan sebelum 

menangani pemecahan persoalan. 

 READ, berisi pernyataan kegiatan untuk membaca data dari suatu peralatan input. 

 PROSES, berisi kegiatan yang berkaitan dengan pemecahan persoalan sesuai dengan 

data yang dibaca. 

 WRITE, berisi pernyataan untuk merekam hasil kegiatan keperalatan output. 

 END, mengakhiri kegiatan pengolahan. 

Walaupun tidak ada kaidah-kaidah yang baku dalam penyusunan flowchart, namun ada 

beberapa anjuran: 

 Hindari pengulangan proses yang tidak perlu dan logika yang berbelit sehingga 

jalannya proses menjadi singkat. 
 Jalannya proses digambarkan dari atas ke bawah dan diberikan tanda panah 

untuk memperjelas. 
 Sebuah flowchart diawali dari satu titik START dan diakhiri dengan END. 

  



Berikut merupakan beberapa contoh simbol flowchart yang disepakati oleh dunia 

pemrograman: 

 

Untuk memahami lebih dalam mengenai flowchart ini, akan diambil sebuah kasus 

sederhana. 

Kasus: 

Buatlah sebuah rancangan program dengan menggunakan flowchart, mencari luas 

persegi panjang. 

Solusi: 

Perumusan untuk mencari luas persegi panjang adalah: 

L = p * l 

Dimana L adalah luas dari persegi panjang, p adalah panjang dari persegi panjang, l  

adalah lebar dari persegi panjang. 

 
 



Keterangan 1: 

1. Simbol pertama menunjukkan dimulainya sebuah program. 

2. Simbol kedua menunjukkan bahwa input data dari p dan l. 

3. Data dari p dan l akan diproses pada simbol ketiga dengan menggunakan perumusan L = p. l 

4. Simbol keempat menunjukkan hasil output dari proses dari simbol ketiga. 

5. Simbol kelima atau terakhir menunjukkan berakhirnya program dengan tanda End. 

 

Pseudocode 

 

Selain flowchart kita juga dapat menyusun algoritma dengan menggunakan 

pseudocode. Pseudocode adalah bentuk informal untuk menggambarkan struktur 

bahasa 

pemrograman. Tujuan digunakannya pseudocode adalah : 

1. Lebih mudah dipahami 
2. Lebih mudah dibaca oleh manusia 
3. Lebih mudah dalam pencurahan ide/ gagasan 
4. Dan lebih mudah dalam pentransformasian kedalam bahasa pemrograman 

 
Karena penggunaanya lebih simpel makan pseudocode sangat dianjurkan untuk 

programer pemula dalam menyusun sebuah algoritma sebuah kasus. Dan biasanya 

pseudocode menggunakan campuran antara bahasa pemrograman dan bahasa manusia, 

terutama dengan bahasa pascal. Jika dibandingkan dengan bahasa pascal, pseudocode 

memiliki kemiripan dalam menuliskan sintaks program dengan pascal sehingga lebih 

mudah dipelajari.  

 

Berikut contoh dari penggunaan pseudocode. 

Pascal Pseudocode 
Program luas_persegi_panjang; 

Var 

pjg,lbr,Luas : integer; 

Begin 

{input} 

Write (“masukkan nilai Panjang : “);  

readln(pjg); 

Write (“masukkan nilai lebar : “);  

readln(lbr); 

{proses} 

Luas := pjg*lbr; 

{output} 

Writeln(‘Luas : ‘,Luas); 

End. 

 

Algoritma luas_persegi_panjang 

 

Kamus 

pjg,lebar,Luas :numerik 

 

Algoritma 

Input(panjang,lebar) 

Luas  pjg*lbr  

Output(Luas) 

 

 

 

 

 



Belajar Memprogram dan Belajar Bahasa Pemrograman 

 

Belajar memprogram tidak sama dengan belajar bahasa pemrograman. Belajar 

memprogram adalah belajar tentang metodologi pemecahan masalah, kemudian 

menuangkannya dalam suatu notasi tertentu yang mudah dibaca dan dipahami. 

Sedangkan belajar bahasa pemrograman berarti belajar memakai suatu bahasa aturan-

aturan tata bahasanya, pernyataan-pernyataannya, tata cara pengoperasian compiler-

nya, dan memanfaatkan pernyataan-pernyataan tersebut untuk membuat program yang 

ditulis hanya dalam bahasa itu saja. Sampai saat ini terdapat puluhan bahasa 

pemrogram, antara lain bahasa rakitan (assembly), Fortran, Cobol, Ada, PL/I, Algol, 

Pascal, C, C++, Basic, Prolog, LISP, PRG, bahasabahasa simulasi seperti CSMP, Simscript, 

GPSS, Dinamo. Berdasarkan terapannya, bahasa pemrograman dapat digolongkan atas 

dua kelompok besar: 

1. Bahasa pemrograman bertujuan khusus. Yang termasuk kelompok ini adalah Cobol 

(untuk terapan bisnis dan administrasi). Fortran (terapan komputasi ilmiah), 

bahasa rakitan (terapan pemrograman mesin), Prolog (terapan kecerdasan 

buatan), bahasa-bahasa simulasi, dan sebagainya. 
2. Bahasa perograman bertujuan umum, yang dapat digunakan untuk berbagai 

aplikasi. Yang termasuk kelompok ini adalah bahasa Pascal, Basic dan C. Tentu saja 

pembagian ini tidak kaku. Bahasa bahasa bertujuan khusus tidak berarti tidak bisa 

digunakan untuk aplikasi lain. Cobol misalnya, dapat juga digunakan untuk terapan 

ilmiah, hanya saja kemampuannya terbatas. Yang jelas, bahasa bahasa 

pemrograman yang berbeda dikembangkan untuk bermacam-macam terapan 

yang berbeda pula. 
Berdasarkan pada apakah notasi bahasa pemrograman lebih “dekat” ke mesin atau ke 

bahasa manusia, maka bahasa pemrograman dikelompokkan atas dua macam: 

a. Bahasa tingkat rendah. Bahasa jenis ini dirancang agar setiap instruksinya langsung 

dikerjakan oleh komputer, tanpa harus melalui penerjemah (translator). Contohnya 

adalah bahasa mesin. CPU mengambil instruksi dari memori, langsung mengerti dan 

langsung mengerjakan operasinya. Bahasa tingkat rendah bersifat primitif, sangat 

sederhana, orientasinya lebih dekat ke mesin, dan sulit dipahami manusia. 

Sedangkan bahasa rakitan dimasukkan ke dalam kelompok ini karena alasan notasi 

yang dipakai dalam bahasa ini lebih dekat ke mesin, meskipun untuk melaksanakan 

instruksinya masih perlu penerjemahan ke dalam bahasa mesin. 

 

b. Bahasa tingkat tinggi, yang membuat pemrograman lebih mudah dipahami, lebih 

“manusiawi”, dan berorientasi ke bahasa manusia (bahasa Inggris). Hanya saja, 

program dalam bahasa tingkat tinggi tidak dapat langsung dilaksanakan oleh 

komputer. Ia perlu diterjemahkan terlebih dahulu oleh sebuah translator bahasa 

(yang disebut kompilator atau compiler) ke dalam bahasa mesin sebelum akhirnya 

dieksekusi oleh CPU. Contoh bahasa tingkat tinggi adalah Pascal, PL/I, Ada, Cobol, 

Basic, Fortran, C, C++, dan sebagainya. 

 



Secara sistematis berikut diberikan kiat-kiat untuk belajar memprogram dan belajar 

bahasa pemrograman serta produk yang dapat dihasilkan: 

a. Belajar Memprogram 

 Belajar memprogram: belajar bahasa pemrograman. 

 Belajar memprogram: belajar tentang strategi pemecahan masalah, metodologi 

dan sistematika pemecahan masalah kemudian menuliskannya dalam notasi 

yang disepakati bersama. 

 Belajar memprogram: bersifat pemahaman persoalan, analisis dan 

sintesis. 

 Belajar memprogram, titik berat: designer program. 

b. Belajar Bahasa Pemrograman 

 Belajar bahasa pemrograman: belajar memakai suatu bahasa pemrograman, 

aturan sintaks, tatacara untuk memanfaatkan pernyataan yang spesifik untuk 

setiap bahasa. 

 Belajar bahasa pemrograman, titik berat: coder. 

c. Produk yang Dihasilkan Pemrogram 

 Program dengan rancangan yang baik (metodologis, sistematis). 

 Dapat dieksekusi oleh mesin. 

 Berfungsi dengan benar. 

 Sanggup melayani segala kemungkinan masukan. 

 Disertai dokumentasi. 

 Belajar memprogram, titik berat: designer program. 

 

Tahapan dalam Pemrograman 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam menyelesaikan masalah dalam pemrograman 

dengan komputer adalah: 

1. Definisikan Masalah 

Berikut adalah hal-hal yang harus diketahui dalam analisis masalah supaya kita 

mengetahui bagaimana permasalahan tersebut: 

a. Kondisi awal, yaitu input yang tersedia. 

b. Kondisi akhir, yaitu output yang diinginkan. 

c. Data lain yang tersedia. 

d. Operator yang tersedia. 

e. Syarat atau kendala yang harus dipenuhi. 

f. Contoh kasus: 

Menghitung biaya percakapan telepon di wartel. Proses yang perlu diperhatikan 

adalah: 

a. Input yang tersedia adalah jam mulai bicara dan jam selesai bicara. 

b. Output yang diinginkan adalah biaya percakapan. 

c. Data lain yang tersedia adalah besarnya pulsa yang digunakan dan 

biaya per pulsa. 



d. Operator yang tersedia adalah pengurangan (-), penambahan (+), 

dan perkalian (*). 

e. Syarat kendala yang harus dipenuhi adalah aturan jarak dan aturan 

waktu. 

2. Buat Algoritma dan Struktur Cara Penyelesaian 

Jika masalahnya kompleks, maka dibagi ke dalam modul-modul. Tahap 

penyusunan algoritma seringkali dimulai dari langkah yang global terlebih dahulu. 

Langkah global ini diperhalus sampai menjadi langkah yang lebih rinci atau detail. 

Cara pendekatan ini sangat bermanfaat dalam pembuatan algoritma untuk 

masalah yang kompleks. Penghalusan langkah dengan cara memecah langkah 

menjadi beberapa langkah. Setiap langkah diuraikan lagi menjadi beberapa 

langkah yang lebih sederhana. Penghalusan langkah ini akan terus berlanjut 

sampai setiap langkah sudah cukup rinci dan tepat untuk dilaksanakan oleh 

pemroses. 

3. Menulis Program 

Algoritma yang telah dibuat, diterjemahkan dalam bahasa komputer menjadi 

sebuah program. Perlu diperhatikan bahwa pemilihan algoritma yang salah akan 

menyebabkan program memiliki untuk kerja yang kurang baik. Program yang baik 

memiliki standar penilaian : 

a. Standar teknik pemecahan masalah 

- Teknik Top-Down 

Teknik pemecahan masalah yang paling umum digunakan. Prinsipnya adalah 

suatu masalah yang kompleks dibagi-bagi ke dalam beberapa kelompok 

masalah yang lebih kecil. Dari masalah yang kecil tersebut dilakukan analisis. 

Jika dimungkinkan maka masalah tersebut akan dipilah lagi menjadi subbagian 

subbagian dan setelah itu mulai disusun langkah-langkah penyelesaian yang 

lebih detail. 

- Teknik Bottom-Up 

Prinsip teknik bottom up adalah pemecahan masalah yang kompleks dilakukan 

dengan menggabungkan prosedur-prosedur yang ada menjadi satu kesatuan 

program sebagai penyelesaian masalah tersebut. 

 

b. Standar penyusunan program 

 Kebenaran logika dan penulisan. 

 Waktu minimum untuk penulisan program. 

 Kecepatan maksimum eksekusi program. 

 Ekspresi penggunaan memori. 

 Kemudahan merawat dan mengembangkan program. 

 User Friendly. 

 Portability. 

 Pemrograman modular. 

 

  



4. Mencari Kesalahan 

a. Kesalahan sintaks (penulisan program). 

b. Kesalahan pelaksanaan: semantik, logika, dan ketelitian. 

 

5. Uji dan Verifikasi Program 

Pertama kali harus diuji apakah program dapat dijalankan. Apabila program tidak 

dapat dijalankan maka perlu diperbaiki penulisan sintaksisnya tetapi bila program 

dapat dijalankan, maka harus diuji dengan menggunakan data-data yang biasa 

yaitu data yang diharapkan oleh sistem. Contoh data ekstrem, misalnya, program 

menghendaki masukan jumlah data tetapi user mengisikan bilangan negatif. 

Program sebaiknya diuji menggunakan data yang relatif banyak. 

 

6. Dokumentasi Program 

Dokumentasi program ada dua macam yaitu dokumentasi internal dan 

dokumentasi eksternal. Dokumentasi internal adalah dokumentasi yang 

dibuat di dalam program yaitu setiap kita menuliskan baris program 

sebaiknya diberi komentar atau keterangan supaya mempermudah kita 

untuk mengingat logika yang terdapat di dalam instruksi tersebut, hal 

ini sangat bermanfaat ketika suatu saat program tersebut akan dikembangkan. 

Dokumentasi eksternal adalah dokumentasi yang dilakukan dari luar program 

yaitu membuat user guide atau buku petunjuk aturan atau cara menjalankan 

program tersebut. 

 

7. Pemeliharaan Program 

a. Memperbaiki kekurangan yang ditemukan kemudian. 

b. Memodifikasi, karena perubahan spesifikasi. 


