
KONSEP DASAR ALGORITMA 

Pemrograman Dasar Kelas X RPL 



DEFINISI DASAR 
 Algoritma adalah urutan langkah-langkah 

untuk memecahkan suatu masalah 

 Algoritma adalah deretan langkah-langkah 
komputasi yang mentransformasikan data 
masukan menjadi keluaran 

 Algoritma adalah deretan instruksi yang jelas 
untuk memecahkan masalah, yaitu untuk 
memperoleh keluaran yang diinginkan dari 
suatu masukan dalam jumlah waktu yang 
terbatas. 



SEJARAH ALGORITMA 
 Algoritma adalah jantungnya ilmu Informatika 

 Algoritma tdk muncul dlm kamus Webster sampai akhir 
thn 1957, hanya menemukan kata algorism (proses 
menghitung dgn angka arab) 

 Algorism berasal dari nama penulis buku arab Abu 
Ja’far Muhammad Ibnu Musa Al-Khuwarizmi (Al-jabar 
wal-muqabala->buku pemugaran & pengurangan->the 
book of restoration and reduction ) 

 Algorismalgorithm muncul krn kata algorism sering 
dikelirukan dgn arithmetic, sehingga akhiran –sm 
menjadi –thm 

 Kata algorithmmetode perhitungan (komputasi) 
secara umum, shg kehilangan makna aslinya. 

 Dlm Bhs Indonesia, Algorithm diserap menjadi Algoritma 



MASALAH 

 Manusia hidup dengan masalah yang 
melingkupinya 

 Hidup pada dasarnya adalah serangkaian  
aktivitas menyelesaikan masalah 

 PersoalanProblem 

 

Masalah Pemecahan Solusi

Algoritma Source Code Executable code

Konversi Kompilasi



CONTOH MASALAH 

 Diberikan setumpuk kartu (50 kartu) 
pasien disebuah tempat praktek dokter 
yang tersusun acak. Setiap kartu 
mempunyai nomor registrasi pasien. 
Bagaimana mengurutkan kartu-kartu tadi 
berdasarkan nomor kecil diatas dan nomor 
besar dibawah 

 Mengirim surat kepada teman 



Langkah-Langkah pengurutan 
50 buah kartu : 
1. Cari kartu dgn nomor terkecil 

2. Tempatkan kartu tsb pada posisi paling atas 

3. Cari kartu dengan nomor terkecil berikutnya 

4. Tempatkan kartu tsb dibawah kartu pertama 

5. Cari kartu dengan nomor terkecil berikutnya 

6. Tempatkan kartu tsb dibawah kartu kedua 

7. …….. 

8. Cari kartu dgn nomor terkecil berikutnya 

XX  Tempatkan kartu tsb dibawah kartu ke-48 

XX (sisa satu kartu lagi, tapi tdk perlu diurutkan 
lagi) 



Mengirim surat kepada teman: 
 
1. Tulis surat pada secarik kertas surat. 

2. Ambil sampul surat. 

3. Masukkan surat ke dalam sampul. 

4. Tutup sampul surat menggunakan perekat. 

5. Jika kita ingat alamat teman tersebut, maka 

 tulis alamat pada sampul surat. 

6. Jika tidak ingat, lihat buku alamat, kemudian 

 tulis alamat pada sampul surat. 

7. Tempel perangko pada surat. 

8. Bawa surat ke kantor pos untuk diposkan. 
 

 



Contoh lain 
 Algoritma A: membuat minuman teh manis 

 1. Tuangkan air panas kedalam cangkir. 

 2. Tuangkan satu sendok gula kedalam cangkir. 

 3. Masukkan satu bungkus teh kedalam cangkir. 

 4. Aduk isi cangkir sampai teh dan gula larut dalam 
airnya. 

 Algoritma B: membuat minuman teh manis 

 1. Tuangkan satu sendok gula kedalam cangkir. 

 2. Masukkan satu bungkus teh kedalam cangkir. 

 3. Seduhkan air panas kedalam cangkir. 

 4. Aduk isi cangkir sampai teh dan gula larut dalam 
airnya. 

 



Kriteria Pemilihan Algoritma 

 Ada input : Sebuah algoritma memiliki nol atau lebih input yang 

diberikan kepada algoritma sebelum dijalankan 

 Ada output : Sebuah algoritma memiliki satu atau lebih output, 

yang biasanya bergantung kepada input 

 Efektivitas  : setiap langkah harus sederhana sehingga dapat 

dikerjakan dalam sejumlah waktu yang masuk akal.  

 Efisiensi : waktu proses algoritma relatif lebih singkat dan 

penggunaan memori komputernya lebih sedikit 

 Jumlah langkahnya berhingga 

 Berakhir  : Algoritma harus berhenti setelah mengerjakan 

sejumlah langkah terbatas. 

 Terstruktur: langkah-langkahnya harus disusun sehingga 

tidak berbelit-belit 



Jenis Proses Algoritma 

 Sequence Process : Aksi-aksi dalam 
algoritma dilaksanakan secara berurutan 

 Selection Process : Aksi akan dilaksanakan 
jika kondisi tertentu dipenuhi 

 Iteration Process / Repetition : Terdapat 
pengulangan 1 aksi atau lebih 



1. Sequence 

 Aksi-aksi dalam algoritma dilaksanakan oleh 
pemroses sesuai dengan urutan penulisannya 

Aksi 1 

Aksi 2 

Aksi 3 

. . . 

Aksi n 

Aksi-aksi dilakukan secara berurutan 



2. Selection 

 Aksi akan dilaksanakan jika kondisi tertentu 
dipenuhi 

IF <kondisi> 

THEN 

  

 <Aksi> 

END IF 

Contoh : 

IF A>B 

  

 Output (“A lebih besar dari B”) 

END IF 



3. Iteration 

 Struktur pengulangan biasanya disebut loop 
(kalang), dan bagian algoritma yang diulang 
disebut loop body (badan kalang) 

 Bentuk-bentuk pengulangan : 

1. Berdasarkan kondisi Pengulangan 

(WHILE-DO) 

2. Berdasarkan kondisi Berhenti 

(REPEAT-UNTIL) 

3. Berdasarkan Pencacah (FOR – 

END FOR) 



Proses Memecahkan Masalah 
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Problem 
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Algorithm 

Program 

Executable 

(solution) 

Design 

Implementation 
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Problem 



Tahapan Algoritma 
• Mendefinisikan masalah dan menganalisanya. 

   Mencakup : tujuan pembuatan program, parameter yang 
digunakan, fasilitas yang disediakan, algoritma yang 
diterapkan dan bahasa program yang digunakan. 

• Merealisasikan dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

 



Penulisan Algoritma 
 Algoritma dapat disajikan dengan 

menggunakan dua teknik, yaitu tulisan dan 
gambar 

 Dengan tulisan : Bahasa Indonesia 
Terstruktur (BIT), Pseudocode  

 Dengan gambar : Flow Chart 



Penulisan Algoritma 
 BIT menggunakan beberapa istilah, seperti : 
 untuk data masukan : isi, baca, masukkan, baca file, ketik 
 untuk menampilkan hasil proses : tulis, cetak, tampilkan, 

rekam 
 untuk menyatakan proses pemilihan : jika ... selain itu ... 

akhir jika. 
 untuk menyatakan proses pengulangan : ulangi ... 

sampai ... selama ... akhir selama, ulangi selama ... akhir 
selama. 

 Pseudocode menggunakan beberapa istilah, seperti : 
 untuk data masukan : input, read, get, getchar, key in  
 untuk menampilkan hasil proses : print, write, display 
 untuk menyatakan proses pemilihan : if ... else ... endif. 
 untuk menyatakan proses pengulangan : repeat ... until 

... while ... do ... endwhile, for ... do ... endfor 
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28/07/2016 

TUGAS INDIVIDU 

 Buatlah sebuah pemecahan masalah dari 
sebuah kasus dalam kehidupan sehari-hari 
disekitar kita! 



End Of This Session 


