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ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN

DOSEN PENGAJAR:
ARIF RAHMAN, ST., MT
ANGGA AKBAR FANANI, ST.

PERTEMUAN 1

Algoritma

Akhirnya para ahli sejarah matematika
menemukan asal kata tersebut yang berasal
dari nama penulis buku arab yang terkenal
yaitu Abu Ja’far Muhammad Ibnu Musa Al-
Khuwarizmi.

Al-Khuwarizmi menulis buku yang berjudul
Kitab Al Jabar Wal-Muqabala yang artinya
“Buku pemugaran dan pengurangan” (The 
book of restoration and reduction)
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Algoritma

Urutan langkah-langkah logis
penyelesaian masalah yang disusun
secara sistematis dan logis.
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Pertimbangan memilih Algoritma

Benar

Terukur

Efisien
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Definisi Sistem

suatu kesatuan yang terdiri dari sekumpulan
elemen-elemen (entitas atau subsistem) 
yang saling berinteraksi secara simultan dan
terpadu untuk mewujudkan tujuan tertentu
dengan mendapatkan masukan dan
menghasilkan keluaran pada lingkungan di
luar batasan sistem
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Definisi Sistem
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Sistem

Lingkungan

Batasan

Input /
Faktor

Output /
Dampak

Umpan Balik

Entitas / Subsistem

Interaksi / Relasi
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Information
Storage

Sensing Action
Analyzing
& Decision

ProcessInput Output

Feedback

Human

Sistem Manusia - Mesin

 Manual

 Semi Otomatis
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Sistem Manusia - Mesin
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KomputerKomputer = = bendabenda ajaibajaib ??????

War ChessWar Chess

MeramalMeramal masamasa datangdatang

MengenalMengenal wajahwajah penjahatpenjahat

Sistem Komputer

 Sebuah sistem komputer terdiri dari:

 Hardware (perangkat keras)

 Software (perangkat lunak)

 Brainware

 Software dapat dikelompokkan menjadi:

 Operating System Software

 Programming Language Software

 Application Program Software.
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Bagan Sistem Komputer

Program
 Algoritma yang ditulis dalam bahasa komputer

 Kumpulan instruksi-instruksi tersendiri yang 
biasanya disebut source code yang dibuat oleh
Programmer (pembuat program)

 Kumpulan instruksi atau perintah yang disusun
sedemikian rupa sehingga mempunyai urutan
nalar yang tepat untuk menyelesaikan suatu
persoalan

 Instruksi (statement) yang dimaksud adalah
syntax (cara penulisan) sesuai dengan bahasa
pemrograman yang digunakan yang mempunyai
komponen-komponen: Input, Output, Proses, 
Percabangan, Perulangan
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Pemrograman (Programming)

 Kegiatan merancang dan menulis program

 Aktivitas menulis kode program  coding

Algoritma vs Program

 Program adalah kumpulan pernyataan
komputer, sedangkan metode dan tahapan
sistematis dalam program adalah algoritma. 
Program ditulis dengan menggunakan
bahasa pemrograman. Jadi bisa disebut
bahwa program adalah suatu implementasi
dari bahasa pemrograman. Beberapa pakar
memberi formula bahwa :

Program = Algoritma + Bahasa (Struktur Data)
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Bahasa (language)

 Suatu sistem untuk berkomunikasi

 Bahasa tertulis menggunakan simbol 
(yaitu huruf) untuk membentuk kata.

 Dalam ilmu komputer, bahasa manusia 
disebut bahasa alamiah (natural language), 
dimana komputer tidak bisa 
memahaminya, sehingga diperlukan suatu 
bahasa komputer.

Bahasa Pemrograman
 Bahasa komputer yang digunakan dalam menulis

program

 Teknik komunikasi standar untuk
mengekspresikan instruksi kepada komputer

 Memiliki tata tulis dan aturan tertentu

 Memfasilitasi seorang programmer secara tepat
menetapkan:

 Data apa yang sedang dilakukan oleh komputer
selanjutnya

 Bagaimana data tersebut disimpan dan dikirim

 Apa yang akan dilakukan apabila terjadi kondisi
yang variatif
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Bahasa Pemrograman

 Adalah alat untuk membuat program

 Contoh: C, C++, C#, Pascal, Basic, Perl, 
PHP, ASP, JHP, Java, dll.

 Perbedaan: cara memberikan instruksi

 Persamaan: bertujuan menghasilkan
output yang sama

Belajar

Memprogram Bahasa Pemrograman

 Mempelajari
metodologi
pemecahan masalah

 Menuliskan algoritma
pemecahan masalah
dalam notasi tertentu

 Belajar memakai suatu
bahasa komputer

 Aturan tata bahasanya

 Instruksi-instruksinya

 Tata pengoperasian
compilernya

 Memanfaatkan instruksi-
instruksi tersebut untuk
membuat program yang 
ditulis hanya dalam bahasa
itu saja
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Perkembangan Bahasa Pemrograman

Generasi Bahasa Pemrograman

 First-Generation Language (1GL) 

 Bahasa mesin atau level instruksi yang diberikan kepada 
prosesor agar dapat bekerja 

 Terdiri dari deretan angka 0 dan 1 atau disebut juga biner 

 Second-Generation Language (2GL) 
 Bahasa pemrograman assembler (bahasa assembly). 

 Assembler mengubah pernyataan bahasa pemrograman 
ke bahasa mesin.

 Third-Generation Language (3GL) 
 Bahasa pemrograman tingkat tinggi
 Dibutuhkan pengetahuan dan penguasaan terhadap 

bahasa pemrograman itu sendiri. 

 Sebuah compiler akan mengubah pernyataan yang 
dibuat oleh bahasa pemrograman ke bahasa mesin. 
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Generasi Bahasa Pemrograman

 Fourth-Generation Language (4GL) 
 Bahasa pemrograman yang didesain lebih “natural” 

sehingga makin mudah digunakan. 
 Bahasa pemrograman sudah dapat digunakan 

untuk mengakses sebuah data base. 

 Fifth-Generation Language (5GL) 
 Bahasa pemrograman yang menggunakan 

interface pengembangan visual atau grafik 
 Pemrograman visual memungkinkan untuk 

membayangkan dengan mudah hirarki dari kelas 
pemrograman yang berorientasi obyek, dan men-
drag ikon-ikon untuk menyusun komponen 
program. 

Klasifikasi Bahasa Pemrograman
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Kedekatan Bahasa dengan Bahasa
Manusia

Bahasa Tingkat Tinggi
(Pascal, Cobol, Basic, 

Fortran, C/C++, dll)

Bahasa Tingkat
Rendah

(Bahasa mesin dan 
rakitan)

Orientasi

manusia

komputer

Kedekatan Bahasa dengan Bahasa
Manusia

 Bahasa Tingkat Rendah
 Dirancang agar setiap instruksi dikerjakan

langsung oleh komputer tanpa adanya translator

 Bersifat primitif, sederhana, dan relatif sulit
dipahami namun eksekusi sangat cepat

 Contoh:

 Machine language  sekumpulan kode biner (hanya 
mengenal 0 dan 1)

 Bahasa assembly   bentuk “manusiawi” bahasa
mesin dan dibutuhkan penerjemah dalam
melaksanakan instruksi
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Kedekatan Bahasa dengan Bahasa
Manusia
 Bahasa Tingkat Tinggi

 Program menjadi lebih mudah dipahami, lebih
“manusiawi”, lebih dekat dengan bahasa manusia, 
biasanya menggunakan kata-kata bhs inggris, 
contoh: IF menyatakan “jika”, AND menyatakan 
“dan”

 Tidak dapat langsung dilaksanakan oleh komputer
 membutuhkan translator bahasa (compiler)

 Contoh:

 Pascal

 Cobol

 Basic

 Fortran

Perbandingan bahasa tingkat 
rendah vs tingkat tinggi
Bandingkan instruksi untuk menampilkan tanda 

* pada layarInstruksi bahasa mesin pada 
IBM PC yang berbasis DOS

Instruksi bahasa tingkat tinggi Bahasa

B402 atau 1011 0100 0000 
0010

WRITE ('*'); Pascal

PRINT "*" BASIC

printf ("*"); C

cout <<"*"; C++

System.out.print1n("*"); Java

Telihat bahasa mesin lebih 
panjang dan sulit dipahami
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Domain Pemrograman

 Aplikasi ilmiah
 Komputasi perhitungan banyak bilangan real atau floating
 Fortran

 Aplikasi Bisnis
 Menghasilkan laporan dengan angka desimal dan karakter
 COBOL

 Kecerdasan buatan (artificial intelligence)
 Lebih banyak manipulasi simbol daripada angka
 LISP

 Pemrograman sistem
 Membutuhkan efisiensi untuk penggunaan berkelanjutan
 C

 Web Software
 markup (e.g., XHTML), scripting (e.g., PHP), general-

purpose (e.g., Java), database (e.g., MySQL)

Berdasarkan Tujuan Aplikasi
 Bahasa Pemrograman Bertujuan Khusus

(Specific Purpose Programming Language)

 Cobol  terapan bisnis dan administrasi

 Fortran  aplikasi komputasi ilmiah

 Bahasa Assembly  aplikasi pemrograman mesin

 Prolog  aplikasi kecerdasan buatan

 Bahasa Pemrograman Bertujuan Umum (General 
Purpose Programming Language)

 Pascal

 Basic

 C

 C++
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Syarat Bahasa Pemrograman yang 
Baik

KriteriaEvaluasiBahasaPemrograman

 Readability: kemudahan untuk dibaca dan
dipahami

 Writability: kemudahan saat digunakan untuk
membuat program

 Reliability: kesesuaian pada spesifikasi
 Cost: sepadan dengan biaya
 Portability : kemudahan saat dipindahkan dari

satu implementasi ke lainnya
 Generality : dapat diaplikasikan di banyak hal
 Well-definedness : kelengkapan dan

keakurasian language’s official definition



04/10/2014

16

Kriteria Evaluasi: Readability

 Overall simplicity
 Sekumpulan fitur dan bangunan yang mudah diatur
 Sedikit multiplikasi fitur untuk menjalankan operasi yang sama
 Operator overloading terjadi minimal

 Orthogonality
 Satu set bangunan program dapat dikombinasikan dalam

beberapa cara

 Control statements
 Terdapat struktur kontrol yang diketahui dengan jelas

 Data types and structures
 Terdapat fasilitas untuk mendefinisikan struktur data

 Syntax considerations
 Bentuk identifier komposisi yang fleksibel
 Kata dan metode spesial yang menyatakan statemen campuran
 Bentuk dan arti: sesuai bangunan deskripsi sendiri dalam kata-

kata kunci yang berarti banyak

Kriteria Evaluasi: 
Writability
 Simplicity and orthogonality

 Sedikit aturan bangunan program

 Support for abstraction
 Kemampuan untuk mendefinisikan dan

menggunakan struktur atau operasi kompleks
dengan cara penjelasan detail dapat diabaikan

 Expressivity
 Sekumpulan cara yang nyaman untuk

menspesifikasikan operasi
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Kriteria Evaluasi: Reliability

 Type checking

 Pengujian tipe kesalahan

 Exception handling

 Dapat mendeteksi kesalahan serta mendapatkan
jenis kesalahan dan perbaikannya

 Aliasing

 Terdapat dua atau lebih metode referensi untuk
penempatan memori yang sama

 Readability and writability

 Mendukung cara natural dalam mengekspresikan
algoritma logika

Kriteria Evaluasi: Cost

 Melatih programmer untuk menggunakan
bahasa pemrograman

 Menulis program

 Meng-compile program

 Menjalankan program

 Sistem implementasi bahasa: kemampuan bebas
compiler

 Keandalan: keandalan yang lemah akan
menyebabkan biaya yang besar

 Merawat dan memperbaiki program
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Contoh Bahasa Pemrograman

Bahasa Pemrograman

Bahasa C

Bahasa C++ 

Bahasa JAVA 

Bahasa Ruby 

Bahasa Pascal 

Bahasa PHP 

Bahasa Prolog

Bahasa Phyton

Bahasa COBOL 

Bahasa BASIC

BahasaVisual Basic 
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Bahasa C

Sejarah Bahasa C

 Bahasa BCPL (Martin Richards, 1967)  Bahasa B (Ken 
Thompson, 1970)  Bahasa C (Denies Ricthie dan W. 
Kerninghan, 1972) di Bell Telephone Laboratories Inc. 
(Sekarang adalah AT&T Bell Laboratories)

 Untuk membuat versi-versi tersebut standar, 
ANSI(American National Standards Institute) membuat
suatu komite (ANSI Committee X3J11) pada tahun 1983 
yang kemudian menetapkan standar ANSI untuk bahasa
C. Standar ANSI ini didasarkan dari standar UNIX yang 
diperluas.

 Standar ANSI menetapkan sebanyak 32 buah kata-kata
kunci standar

 Bahasa C bukan merupakan OOP (Object Oriented 
Programming), Stripping Languange, maupun Visual 
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Kelebihan Bahasa C

 Bahasa C tersedia hampir di seluruh jenis
komputer

 Kode bahasa C sifatnya adalah portabel
dan fleksibel

 Bahasa C hanya menyediakan sedikit kata
kunci (32 kata kunci)

 Proses executable program bahasa C lebih
cepat

 Dukungan pustaka yang banyak

 C adalah bahasa yang terstruktur

Kekurangan Bahasa C

 Banyaknya operator serta fleksibilitas
penulisan program kadang-kadang
membingungkan pemakai

 Bagi pemula pada umumnya akan
kesulitan menggunakan pointer
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Aplikasi Bahasa C

 Bahasa C pertama kali digunakan di
Computer Digital Equipment Corporation 
PDP-11 yang menggunakan sistem operasi
UNIX

 Bahasa C juga digunakan untuk menyusun
operasi Linux

 Banyak bahasa pemrograman popular 
seperti PHP dan Java menggunakan
sintaks dasar mirip bahasa C

Bahasa C++ 
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Sejarah Bahasa C++

 1983  Bjarne Stroustrup dari AT & T Bell Laboratories 
mulai mengembangkan bahasa C

 1985  lahir bahasa baru hasil pengembangan C yang 
dikenal dengan nama C++

 Bahasa C++ mengalami dua tahap evolusi:
 C++ yang pertama, dirilis oleh AT&T Laboratories, dinamakan

cfront. C++ versi kuno ini hanya berupa kompiler yang 
menterjemahkan C++ menjadi bahasa C.

 Pada evolusi selanjutnya, Borland International Inc. 
mengembangkan kompilerC++ menjadi sebuah kompiler yang 
mampu mengubah C++ langsung menjadi bahasa mesin
(assembly). Sejak evolusi ini, mulai tahun 1990 C++ menjadi
bahasa berorientasi obyek yang digunakan oleh sebagian besar
pemrogram professional.

Kelebihan Bahasa C++

 Mampu mengakses komponen hardware 
komputer dengan syntax yang lebih manusiawi
dibanding Assembly bahasa Standard-nya.

 Kecepatan program jika dibanding dengan
program yang sama buatan bahasa lain, relatif
lebih cepat.

 Merupakan induk dari bahasa pemrograman
PHP, PHYTON, Visual Basic, JAVA

 Compiler bahasa C++ terdapat di semua
platform

 Merupakan pemrograman berorientasi objek



04/10/2014

23

Kekurangan Bahasa C++

 Kurangnya library built in, sehingga untuk
proses-proses tertentu kita harus membuat
sebuah program nearly built from scratch, 
atau dari dasar sekali

 Kurang begitu popular karena kita masih
memikirkan pemrograman dari sisi mesin
daripada memikirkan probis (proses bisnis) 
yang seharusnya menjadi tujuan kita

 Bahasa ini cukup sulit untuk dipel;ajari dan
dipahami

 Banyaknya operator serta fleksibilitas

Aplikasi Bahasa C++

 Sebagai bahasa pemrograman di Windows, 
UNIX, Linux.

 Visual C++ dapat dibuat aplikasi apa saja seperti
database.

 Bahasa untuk pembuatan sistem operasi, game, 
sistem kendali, pembuatan aplikasi

 Untuk membuat bahasa baru atau membuat
compiler bahasa baru

 Untuk menulis komponen dan file-file pustaka
bahasa lain
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Bahasa JAVA 

Sejarah Bahasa JAVA

 Java mulai dirilis pada tahun 1990 sebagai bahasa program 
yang disebut Oak.

 Oak didesain pertama kali oleh Sun MycroSystem untuk
Personal Digital Assistance yang disebut *7 yang akan
dipasarkanSun dengan fasilitas Graphical User Interface 
tak pernah dipasarkan

 Sun membentuk suatu perusahaan yang disebut Firstperson
untuk mengembangkan *7 dalam bentukTV set-top boxes 
untuk televisi interaktif.  prospekTV interaktif menurun dan
Oak tidak laku di pasaran.

 Munculnya para perintis internet khususnyaWorld Wide Web 
seperti Netscape yang mulai membuat software yang 
memungkinkan terjadinya koneksi antara Internet dengan
WWW Oak memiliki kemungkinan besar untuk membuat
jalur akses ke dunia Web Oak diluncurkan di Internet 
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Sejarah Bahasa JAVA

 Sekarang ini Java masih dalam taraf pengembangan
dan sudah mulai mempengaruhi arah pemrograman
komputer dan internet.

 Bahasa pemrograman Java dirilis secara gratis di
internet dan Sun memberikan lisensi penuh
terhadap implementasi Java dan segala
komponennya untuk digunakan di berbagai vendor 
software Internet dengan harapan supaya dapat
menciptakan standard bagi pemrograman web.

 Java adalah bahasa pemrograman berorientasi objek
murni yang dibuat berdasarkan kemampuan-
kemampuan terbaik bahasa pemrograman objek
sebelumnya (C++, Ada, Simula).

Kelebihan Bahasa JAVA

 Sederhana dan Ampuh
 Kita dapat belajar membuat program dengan Java 

secara cepat jika telah memahami konsep dasar
pemrograman berorientasi objek yaitu hanya perlu
mengerti beberapa konsep untuk dapat menulis
program yang memuaskan

 Aman
 Salah satu prinsip kunci perancangan Java adalah

keselamatan dan keamanan. Java tidak pernah
memiliki fasilitas dan keamanan yang tidak aman
sampai perlu ditangani secara khusus untuk
pengamanannya. Oleh karena itu, program Java tidak
dapat memanggil fungsi-fungsi global dan
memperoleh akses ke berbagai sumber dalam sistem
karena terdapat sejumlah pengawasan yang dilakukan



04/10/2014

26

Kelebihan Bahasa JAVA

 Berorientasi Objek

 Java tidak diturunkan bahasa pemrograman manapun, juga
sama sekali tidak kompatibel dengan semuanya. Hal ini
dikarenakan adanya kebebasan dalam rancangan maka
dipilih pendekatan yang jelas berguna, dan pragmatis. 
Modul objek Java adalah sederhana dan mudah
dikembangkan namun sejalan dengan itu, bilangan dan tipe
data sederhana lain dianggap sebagai non objek berkinerja
tinggi. Kebanyakan sistem berorientasi objek lain memilih
hirarki objek yang kaku dan susah diatur atau memilih
menggunakan model objek dinamik yang tidak memiliki
kinerja tinggi dan kelengkapan . Java sekali lagi memiliki
keseimbangan yang menyediakan mekanisme peng-class-
an sederhana dengan model antarmuka dinamik yang 
intuitif hanya jika diperlukan. Memahami gaya

Kelebihan Bahasa JAVA

 Kokoh

 java membatasi programmer dengan memberi kunci supaya
progammer dapat menemukan kesalahan lebih cepat saat
mengembangkan program.

 Interaktif

 java dirancang untuk menciptakan program jaringan yang 
interaktif.

 Netral terhadap berbagai arsitektur

 java mampu berjalan dalam platform apapun seperti PC, UNIX, 
Macintosh, dll.

 Terinterpretasi dan berkinerja tinggi

 java melengkapi keajaiban lintas platform yang luar biasa dengan
kompilasi ke dalam representasi langsung yang disebut java code 
byte yang dapat diterjemahkan oleh sistem apapun yang 
memiliki java interpreter dan java virtual machine.
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Kekurangan Bahasa JAVA

 Java memiliki kecepatan yang kurang dari
bahasa C ++

 Java memakan banyak memori computer

 Java merupakan bahasa yang kompleks dan
susah dipelajari

Aplikasi Bahasa JAVA

 Pemrograman jaringan

 Pembuatan aplikasi berbasis windows

 Program untuk membuat web
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Bahasa Ruby 

Sejarah Bahasa Ruby

 Ruby adalah bahasa pemrograman scripting yang 
berorientasi objek

 Tujuan dari ruby adalah menggabungkan kelebihan dari
semua bahasa pemrograman scripting yang ada di dunia

 Ruby ditulis dengan bahasa C dengan kemampuan dasar
seperti PERL dan Phyton

 Ruby pertama kali dibuat oleh seorang programmer 
Jepang bernama Yukihiro Matsumoto.

 Penulisan Ruby dimulai pada February 1993

 Pada Desember 1994 dirilis versi alpha dari ruby.

 Pada awal perkembangan Ruby, Yukihiro meulis Ruby 
sendiri sampai pada tahun 1996 terbentuk komunitas
Ruby yang banyak mengkontribusikan Ruby.
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Kelebihan Bahasa Ruby

 Sintaks sederhana

 Didukung oleh OS Linux, Windows, MacOS X, 
OS/2, BeOs, dan Unix.

 Merupakan bahasa pemrograman scripting yang 
berorientasi objek

 Memiliki garbage collector yang secara otomatis
akan menghapus informasi tak terpakai dari
memori

Kekurangan Bahasa Ruby

 Multithreading

 Implementasi thread di ruby masih berupa green thread, bukan
native thread. Hal ini membuat aplikasi GUI (desktop) dengan
background thread tidak mungkin diimplementasikan di ruby

 Virtual Memory

 Ruby masih fully interpreted sehingga program ruby cenderung
lebih lambat

 Spesifikasi

 Saat ini spesifikasi ruby (syntax, behaviour, dll) adalah
implementasi ruby yang asli dari matz

 Integrated Development Environment (IDE)

 Saat ini kualitas IDE untuk ruby masih jauh daripada .net dan
java. Tapi dengan bermunculnya IDE ruby yang dibuat dengan
java.net, kondisinya agak berubah. Tapi karena ruby bahasa yang 
sangat dinamis, sulit untuk bisa mendapatkan informasi secara
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Aplikasi Bahasa Ruby

 Implementasi besar Ruby pada JRuby dan
Rubinius

 Ruby dapat diterapkan pada teknologi
Asynchronous JavaScript dan XML (AJAX).

 Ruby on Rails untuk membuat framework 
web

Bahasa Pascal 



04/10/2014

31

Sejarah Bahasa Pascal

 Pascal dibuat pertama kali oleh Prof. Niklaus
Wirth, seorang anggota International 
Federation of Information Processing (IFIP) 
pada tahun 1971.

 Pascal berasal dari nama matematikawan
yaitu Blaise Pascal

 Pascal digunakan untuk mengenalkan
pemrograman terstruktur

Kelebihan Bahasa Pascal

 Tipe data standar, tipe-tipe data standar yang telah
tersedia bahasa pemrograman. Pascal memiliki tipe data 
standar Boolean, integer, char, real, string.

 User defined data types, programmer dapat membuat
tipe data lain yang diturunkan dari tipe data standar.

 Strongly-typed, programmer harus menentukan tipe
data dari suatu variable dan variable tersebut tidak dapat
dipergunakan untuk menyimpan tipe data selain format 
yang ditentukan.

 Terstruktur, memiliki sintaks yang memungkinkan
penulisan program dipecah menjadi fungsi-fungsi kecil
(procedure dan function) yang dapat dipergunakan
berulang-ulang.

 Sederhana dan ekspresif, memiliki struktur yang 
sederhana dan sangat mendekati bahasa manusia
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Kekurangan Bahasa Pascal

 Versi awal Pascal kurang cocok untuk aplikasi
bisnis karena dukungan basisdata yang terbatas.

 Sintaks Pascal terlalu bertele-tele

 Tidak mendukung pemrograman berorientasi
objek

 Pascal tidak fleksibel dan banyak kekurangan
yang dibutuhkan untuk membuat aplikasi yang 
besar

Aplikasi Bahasa Pascal

 Pascal dipakai sebagai landasan pembuatan
kode perangkat lunak Delphi (berbasis windows)

 Pascal dipakai sebagai landasan pembuatan
kode perangkat lunak Kylix (berbasis Linux)
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Bahasa PHP 

Sejarah Bahasa PHP

 PHP adalah bahasa pemrograman web 
atau scripting language yang didesain
untuk web

 PHP dibuat pertama kali oleh Rasmus
Lerdford untuk menghitung jumlah
pengunjung pada homepagenya pada
akhir tahun 1994

 PHP terus berkembang dari PHP 1 yang 
ditulis ulang Rasmus dalam bahasa C pada
tahun 1995 sampai PHP 4 yang 
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Kelebihan Bahasa PHP

 PHP menjadi popular karena kesederhanaannya dan
kemampuannya dalam menghasilkan berbagai aplikasi web 
seperti counter, system artikel/CMS, e-commerce, bulletin 
board, dll

 PHP adalah salah satu bahasa server-side yang didesain
khusus untuk aplikasi web.

 PHP termasuk dalam Open Source Product dan telah
mencapai versi 4.

 Aplikasi PHP cukup cepat dibandingkan dengan aplikasi CGI 
dengan Perl atau Phyton bahkan lebih cepat dibanding
dengan ASP maupun Java dalam berbagai aplikasi web

 Tersedia baik di Windows maupun Linux, walau saat ini paling 
efektif di web server Apache dan OS Linux

 Sintaks mirip C dan mudah dipelajari

Kekurangan Bahasa PHP

 Tidak detail untuk pengembangan skala besar

 Tidak memiliki sistem pemrograman
berorientasi objek yang sesungguhnya

 Tidak bisa memisahkan antara tampilan dengan
logika dengan baik

 PHP memiliki kelemahan security tertentu
apabila programmer tidak jeli dalam melakukan
pemrograman dan kurang memperhatikan isu
konfigurasi PHP.

 Kode PHP dapat dibaca semua orang, dan
kompilasi hanya dapat dilakukan dengan tool 
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Aplikasi Bahasa PHP

 PHP digunakan sebagai landasan operasi pada
pemrograman jaringan berbasis web

 PHP digunakan juga untuk pemrograman
database

 PHP digunakan untuk membuat aplikasi web

Bahasa Prolog
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Sejarah Bahasa Prolog

 Prolog (Programmation en logique) adalah
bahasa pemrograman logika atau bahasa non-
prosedural

 Bahasa ini diciptakan oleh Alain Colmerauer dan
Robert Kowalski sekitar tahun 1972 dalam upaya
untuk menciptakan suatu bahasa pemrograman
untuk aplikasi kecerdasan buatan

 Bahasa ini menjadi popular semenjak Jepang
mengumumkan pada tahun 1981 bahwa jepang
akan menggunakannya sebagai basis komputer
“generasi kelima”.

Kelebihan Bahasa Prolog

 Berbeda dengan bahasa pemrograman yang lain, yang 
menggunakan algoritma konvensional sebagai teknik pencariannya
seperti pada Delphi, Pascal, Basic, COBOL dan bahasa
pemrograman yang sejenisnya, maka prolog menggunakan teknik
pencarian yang di sebut heuristik (heutistic) dengan menggunakan
pohon logika.

 Melakukan komputasi rumit pada data yang kompleks.

 Mengekspresikan algoritma dengan baik.

 Mengalokasikan memori secara dinamis sehingga programmer tidak
harus mendeklarasikan ukuran sebuah struktur data sebelum
membuatnya.

 Mengembangkan dan memodifikasi dirinya sendiri sehingga sebuah
program dapat “belajar” melalui informasi yang didapat selama
program dijalankan

 PROLOG mempunyai Automated Reasoning Procedure (Prosedur
Sebab-Akibat Otomatis) yang disebut Inference Engine (Inference = 



04/10/2014

37

Kekurangan Bahasa Prolog

 Pemborosan dalam pengalokasian memori
sehingga program berjalan menjadi lambat

Aplikasi Bahasa Prolog

 Bahasa pemrograman Artificial 
Intellegence dan robot

 Bahasa pemrograman komputer generasi
kelima

 PROLOG banyak digunakan dalam aplikasi
pembuatan bahasa alami, penulisan
compiler, penambahan ilmu pada sistem
pakar dan purwarupa (prototype) 
perangkat lunak.

 Bagus untuk menulis sistem pakar dan
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Bahasa Phyton

Sejarah Bahasa Phyton

 Bahasa pemrograman ini dibuat oleh Guido van Rossum dari
Amsterdam, Belanda.

 Pada awalnya, motivasi pembuatan bahasa pemrograman ini adalah
untuk bahasa skrip tingkat tinggi pada sistem operasi terdistribusi
Amoeba.

 Bahasa pemrograman ini menjadi umum digunakan untuk kalangan
engineer seluruh dunia dalam pembuatan perangkat lunaknya, 
bahkan beberapa perusahaan menggunakan python sebagai
pembuat perangkat lunak komersial.

 Python merupakan bahasa pemrograman yang freeware atau
perangkat bebas dalam arti sebenarnya, tidak ada batasan dalam
penyalinannya atau mendistribusikannya. Lengkap dengan source 
codenya, debugger dan profiler, antarmuka yang terkandung di
dalamnya untuk pelayanan antarmuka, fungsi sistem, GUI 
(antarmuka pengguna grafis), dan basis datanya.

 Python dapat digunakan dalam beberapa sistem operasi, seperti
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Kelebihan Bahasa Phyton

 Tidak ada tahapan kompilasi dan penyambungan (link) 
sehingga kecepatan perubahan pada masa pembuatan system 
aplikasi meningkat.

 Tidak ada deklarasi tipe sehingga program menjadi lebih
sederhana, singkat, dan fleksibel

 Manajemen memori otomatis yaitu kumpulan sampah
memori sehingga dapat menghindari pencatatan kode

 Tipe data dan operasi tingkat tinggi yaitu kecepatan
pembuatan sistem aplikasi menggunakan tipe objek yang 
telah ada

 Pemrograman berorientasi objek

 Pelekatan dan perluasan dalamC

 Terdapat kelas, modul, eksepsi sehingga terdapat dukungan
pemrograman skala besar secara modular

Kelebihan Bahasa Phyton

 Pemuatan kembali secara dinamis modul
phyton seperti memodifikasi aplikasi tanpa
menghentikannya

 Model objek universal kelas Satu

 Konstruksi pada saat aplikasi berjalan

 Interaktif, dinamis dan alamiah

 Akses hingga informasi interpreter

 Portabilitas secara luas seperti pemrograman
antar platform tanpa ports

 Kompilasi untuk portable kode byte sehingga
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Kekurangan Bahasa Phyton

 Beberapa penugasan terdapat diluar dari jangkauan
python, seperti bahasa pemrograman dinamis lainnya, 
python tidak secepat atau efisien sebagai statis

 Python merupakan interpreter, python bukan
merupakan perangkat bantu terbaik untuk pengantar
komponen performa kritis

 Python tidak dapat digunakan sebagai dasar bahasa
pemrograman implementasi untuk beberapa komponen, 
tetapi dapat bekerja dengan baik sebagai bagian depan
skrip antarmuka untuk mereka

 Python memberikan efisiensi dan fleksibilitas tradeoff by 
dengan tidak memberikannya secara menyeluruh. 
Python menyediakan bahasa pemrograman optimasi
untuk kegunaan, bersama dengan perangkat bantu yang 

Aplikasi Bahasa Phyton

 Perangkat bantu shell. Tugas-tugas sistem administrator, 
program baris perintah.

 Kerja bahasa ekstensi. Antarmuka untuk pustaka C/C++, 
kustomisasi

 Pembuatan prototipe secara cepat/pembuatan sistem
aplikasi. Prototipe yang dapat dibuang atau sesuai dengan
permintaan.

 Modul berdasarkan bahasa pemrograman. Pengganti dari
penulisan parser khusus.

 Antarmuka pengguna grafis. Penggunaan GUI API sederhana
dan canggih.

 Pengaksesan basisdata. Penyimpanan objek tetap, antarmuka
sistem SQL.

 Pemrograman terdistribusi. PenggunaanAPI mekanisme
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Bahasa COBOL 

Sejarah Bahasa COBOL

 COBOL diciptakan pada tahun 1959

 Bahasa COBOL pertama kali diperkenalkan
secara resmi atau formal pada bulan Januari
1960

 Versi dari bahasa COBOL ini disebut dengan
COBOL-60, diperbaharui pada tahun 1965

 Banyak versi = bahasa komputer tidak
standar pada tahun 1968 dan 1974 bahasa
COBOL dikembangkan dan disempurnakan
lebih lanjut dan distandardisasikan dengan
nama ANSI COBOL (American National 
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Kelebihan Bahasa COBOL

 Program COBOL dibuat dalam instruksi bahasa inggris, 
sehingga lebih mudah dipelajari dan dibuat

 Program COBOL sesuai untuk pengolahan data yang 
banyak diterapkan pada permasalahan

 Program COBOL sifatnya standard, sehingga dapat
dipergunakan pada komputer-komputer yang berbeda, 
tanpa banyak perbedaan

 Struktur program COBOL jelas, sehingga dapat
dimengerti oleh orang seperti akuntan, auditor, atau
manajer-manajer yang hanya mempunyai pengetahuan
pengolahan data yang sedikit

 COBOL menyediakan fasilitas Listing Program, bilamana
perlu dapat diperiksa oleh orang lain selain programmer

Kekurangan Bahasa COBOL

 Operasi masukan dan keluaran yang masih
kaku

 Struktur penulisan program yang sangat
kaku dan bertele-tele
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Aplikasi Bahasa COBOL

 Untuk membuat aplikasi bisnis

 Untuk pengolahan data dan database

Bahasa BASIC
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Sejarah Bahasa BASIC

 BASIC adalah Beginner All-Purpose 
Symbolic Instruction Code

 Dikembangkan tahun 1965 di Darmouth
College oleh John Kemeny dan Thomas 
Kurtz

 Awalnya ditujukan untuk pengajaran dasar
pemrograman komputer

Kelebihan Bahasa BASIC

 Bahasa Basic tergolong bahasa serbaguna
dan dapat digunakan pada aplikasi apa
saja
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Kekurangan Bahasa BASIC

 Bahasanya kurang terstruktur

 Tidak cocok untuk membuat aplikasi besar

 Sintaksnya penuh dengan GOTO yang 
menyesatkan

 Bahasa ini merupakan bahasa yang 
primitif di era DOS

Aplikasi Bahasa BASIC

 Landasan pemrograman Visual Basic dan
Visual Basic for Application

 Bahasa pemrograman pada banyak
produk Microsoft seperti untuk
administrasi dan otomatisasi batch skrip, 
windowskrip house.

 Untuk pembuatan program Kid Basic, 
FreeBasic, dan Gambas
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Bahasa Visual Basic 

Sejarah Bahasa Visual Basic

 Bill Gates, pendiri Microsoft, memulai bisnis softwarenya
dengan mengembangkan interpreter bahasa Basic untuk
Altair 8800, untuk kemudian ia ubah agar dapat berjalan
di atas IBM PC dengan sistem operasi DOS.

 Perkembangan berikutnya ialah diluncurkannya BASICA 
(basic-advanced) untuk DOS.

 Setelah BASICA, Microsoft meluncurkan Microsoft 
QuickBasic dan Microsoft Basic (dikenal juga sebagai
Basic Compiler).

 Sejarah BASIC di tangan Microsoft sebagai bahasa yang 
diinterpretasi (BASICA) dan juga bahasa yang 
dikompilasi (BASCOM) membuat Visual Basic 
diimplementasikan sebagai gabungan keduanya.
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Sejarah Bahasa Visual Basic

 Programmer yang menggunakan Visual Basic bisa
memilih kode terkompilasi atau kode yang harus
diinterpretasi sebagai hasil executable dari kode VB. 
Sayangnya, meskipun sudah terkompilasi jadi bahasa
mesin, DLL bernama MSVBVMxx.DLL tetap dibutuhkan. 
Namun karakteristik bahasa terkompilasi tetap muncul
(ia lebih cepat dari kalau kita pakai mode terinterpretasi).

 Visual Basic merupakan bahasa yang mendukung OOP, 
namun tidak sepenuhnya. Beberapa karakteristik obyek
tidak dapat dilakukan pada Visual Basic, seperti
Inheritance tidak dapat dilakukan pada class module. 
Polymorphism secara terbatas bisa dilakukan dengan
mendeklarasikan class module yang memiliki Interface 
tertentu

Kelebihan Bahasa Visual 
Basic
 Perintah-perintah dalam bahasa VB sangat

komplit

 Di VB kita bisa dengan mudah membuat sebuah
program tanpa harus mengetik bahasa program 
lagi, tetapi cukup mendesign interface/tampilan
program dengan VB Editor yang telah tersedia

 Tersedianya fasilitas ActiveX

 ActiveX merupakan program/fasilitas
tambahan yang bisa kita masukkan/load ke
dalam VB sehingga fasilitas dan kemampuan
VB bisa terus meningkat
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Kelebihan Bahasa Visual 
Basic
 Memungkinkan pembuatan aplikasi Grafical User 

Interfase (GUI) atau pemrograman yang menggunakan
tampilan garafis sebagai alat komukasi dengan
pemakainya

 Mempunyai fleksibelitas yang sangat baik untuk
berhubungan dengan aplikasi lainnya
 Kemampuan ini pada versi terdahulu menggunakan sistem

Dynamic Data Exchange

 Saat ini diganti dengan Object Linkig & Embedding yang 
memungkinkan pembuatan hubungan antara bagian fungsi atau
seluruh aplikasi lainnya.

 Sangat kompatibel dengan visual basic terdahulu

 Dan juga mendukung penggunaan log file atau nama
variable sampai sepanjang 255 karakter, sedangkan

Kelebihan Bahasa Visual 
Basic
 Kurva pembelajaran dan pengembangan yang lebih

singkat dibandingkan bahasa pemograman yang lain 
seperti C/C++, Delphi atau bahkan PowerBuilder 
sekalipun

 Menghilangkan kompleksitas pemanggilan fungsi
Windows API, karena banyak fungsi-fungsi tersebut
sudah di-"embedded" ke dalam syntax Visual Basic

 Cocok digunakan untuk mengembangkan
aplikasi/program yang bersifat "Rapid Application 
Development"

 Juga sangat cocok digunakan untuk membuat
program/aplikasi Bisnis

 Digunakan oleh hampir semua keluarga Microsoft Office 



04/10/2014

49

Kelebihan Bahasa Visual 
Basic
 Dapat menggunakan OCX/Komponen yang disediakan

oleh pihak ketiga ("third party") sebagai "tool" 
pengembangan

 Menyediakan wizard yang sangat berguna untuk
mempersingkat/mempermudah pengembangan aplikasi

 Mendekati Object Oriented Programming

 Dapat di-integrasikan dengan Internet, baik itu pada sisi
Client maupun pada sisi Server

 Dapat membuat ActiveX Automation Server

 Integrasi dengan Microsoft Transaction Server

 Dapat menjalankan server tersebut dari mesin yang 
sama atau bahkan dari mesin/komputer yang lain

Kekurangan Bahasa Visual 
Basic
 VB tidak memiliki database sendiri dan biasanya VB 

mengunakan database seperti : mysql,sql server, 
microsoft access

 VB tidak punya pendukung untuk membuat report dari
bawaanVB sendiri, tetapi vb menggandeng sebuah
software lain contohnya crystal report ataupun Microsoft 
Access untuk membangun sebuah laporan.

 Keterbatasan Visual Basic dalam "mengambil" fungsi-
fungsi yang bersifat low-level yang berhubungan dengan
Hardware maupun Operating System (Windows) itu
sendiri, antara lain:
 File Distribusi runtime-nya lebih besar dari kepunyaan C/C++.

 Tidak mempunyai fungsi-fungsi untuk mengambil feature-
feature dari OS sebanyak C/C++.
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Aplikasi Bahasa Visual Basic

 Pemrograman jaringan

 Pembuatan aplikasi berbasis windows

 Program untuk membuat web

Perjalanan dari Visual Basic 
(VB1 to VB 10)

 Proyek “Thunder” dirintis

 Visual Basic 1.0 (May 1991)
 di rilis untuk windows pada Comdex/Windows Worldtrade yang 

dipertunjukkan di Atlanta , Georgia

 Visual Basic 1.0 for DOS dirilis pada bulan September 
1992
 Bahasa ini tidak kompatibel dengan Visual Basic For Windows.

 VB 1.0 for DOS ini pada kenyataannya merupakan versi
kelanjutan dari compiler BASIC, QuickBasic dan BASIC 
Professional Development System

 Visual Basic 2.0 dirilis pada November 1992

 Cakupan pemrogramannya cukup mudah untuk digunakan dan
kecepatannya juga telah di modifikasi. Khususnya pada Form 
yang menjadikan object dapat dibuat secara seketika, serta
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Perjalanan dari Visual Basic 
(VB1 to VB 10)
 Visual Basic 3.0, dirilis pada musim panas 1993

 Dibagi menjadi versi standard dan professional

 VB 3 memasukanVersi 1.1 dari Microsoft Jet Database 
Engine yang dapat membaca serta menulis database Jet 
(atauAccess) 1.x

 Visual Basic 4.0 (Agustus 1995)
 Merupakan versi pertama yang dapat membuat windows 

program 32 bit sebaik versi 16 bit nya

 VB 4 juga memperkenalkan kemampuan untuk menulis
non-GUI class pada Visual Basic

 Visual Basic 5.0 (February 1997)
 Microsoft merilis secara eksklusifVisual basic untuk versi

windows 32 bit 

 Programmer yang menulis programnya pada versi 16 bit 
dapat dengan mudah melakukan import porgramnya dari

Perjalanan dari Visual Basic 
(VB1 to VB 10)

 Visual Basic 6.0 (pertengahan 1998)
 Memperbaiki beberapa cakupan, temasuk

kemapuannya untuk membuat Aplikasi Web-based

 Visual Basic 6 dijadwalkan memasuki Microsoft “fasa
non Supported” dimulai pada maret 2008

 Visual Basic.NET (VB 7), dirilis pada tahun 2002
 Beberapa yang mencoba pada versi pertama .NET ini

mengemukakan bahwa bahasa ini sangat powerful 
tapi bahasa yang digunakan sangat berbeda dengan
bahasa sebelumnya, dengan kekurangan di berbagai
area, termasuk runtime-nya yang 10 kali lebih besar
dari paket runtime VB6 serta peningkatan
penggunaan memory.

 Visual Basic.NET 2003 (VB 7.1), dirilis dengan
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Perjalanan dari Visual Basic 
(VB1 to VB 10)
 Visual Basic 2005 (VB 8.0)

 Merupakan iterasi selanjutnya dariVisual Basic .NET.
 Microsoft memutuskan untuk menghilangkan kata kata

.NET pada judulnya
 Pada Rilis ini , Microsoft memasukan bebrapa fitur baru, 

diantaranya : 
 Edit and Continue, mungkin inilah kekurangan fitur terbesar

dari VB.NET. Pada VB 2005 ini kita diperbolehkan melakukan
perubahan kode pada saat program sedang dijalankan

 Perbaikan pada Konversi dari VB ke Visual Basic.NET 2003 (VB 
7.1), dirilis dengan menggunakan NET framework versi 1.1. 

 IsNot Patent, merupakan salah satu fitur dari Visual 
Basic 2005 merupakan konversi If Not X Is Y  menjadi
If X  IsNotY

 Visual Basic 2005 Express
 Merupkan bagian dari Product Visual Studio
 Microsoft membuatVisual Studio 2005 Express edition 

Perjalanan dari Visual Basic 
(VB1 to VB 10)
 Visual Basic “Orcas” (VB 9.0) dirilis pada tahun

2007 dan dibangung diatas .NET 3.5
 Pada rilis ini , Microsoft menambahkan beberapa fitur

, diantaranya: 
 True Tenary operator , yaitu fungsi If(boolean, value, 

value)  yang digunakan untuk menggantikan fungsi IIF 
 LINQ Support  
 Ekspresi Lambda 
 XML Literals 
 Nullable types 
 Type Inference 

 Visual Basic ‘VBx’ (VB 10.0)
 Visual Basic 10, yang  juga dkenal dengan nama VBx, 

akan menawarkan dukungan untuk Dynamic 
Language Runtime
VB 10 direncanakan akan menjadi bagian dari


