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Flowchart 
 

Flow = alir dan chart = diagram 

Flowchart =  suatu diagram yang menceritakan alur / proses berpikir dalam mengerjakan suatu tugas 

termasuk persiapan dan „finishing touch‟-nya (jika perlu). 

 

Blok diagram yang digunakan : 

 

       Start dan Stop 

 

 

       Proses dan Inisialisasi 

 

 

 

       Data Input/Output (Read/Write) 

 

 

 

       Decision 

 

 

       node / connector 

 

contoh : 

melakukan perhitungan 3 + 2 = ? 

 

BEGIN            awal dari program 
 
 
A := 3;           inisialisasi : mengisi suatu harga 
B := 2;              tertentu ke variabel A dan B 
 
 
C := A + B;          proses : melakukan proses kalkulasi 
                 penjumlahan 
 
             menulis harga variabel C ke 
WRITE (C);             perangkat output (monitor, printer) 
 
 
END.            akhir dari program 
 

Komputer memiliki : 

1. prosesor : sebagai otak dari komputer karena dia yang bertugas untuk menghitung dan sebagai manajer 

operasi  

(contoh : Intel Pentium, AMD K7, Alpha, PowerG 4). 

2. memori : sebagai scrapbook (oret-oretan) selama prosesor melakukan perhitungan atau menjalankan 

operasi  

(contoh : EDO RAM, SDRAM). 

 

di dalam prosesor ada bagian yang disebut CU (Control Unit) dan ALU (Arithmetic & Logic Unit). CU 

berfungsi untuk mengontrol kerja dari semua bagian baik didalam prosesor itu sendiri maupun diluar 

komponen. ALU berfungsi sebagai alat bantu CU sebagai kalkulator atau alat penghitung. 

A := 3 

B := 2 

Stop 

C := A + B 

WRITE C 

Start 
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ALU

A B

C

+

 

contoh untuk menghitung C:=A+B dimana A = 3 dan B = 2 : 

 

karena komputer tidak bisa „ngawang‟ (menghitung di angan – angan tanpa oret-

oretan) maka komputer akan membutuhkan memori untuk menyimpan data yang 

akan dipakai pada pemrosesan (data „3‟ dan „2‟). Hasil perhitungan juga akan 

diletakkan di memori. 

A dan B disebut operand, + disebut operator, dan C disebut result 

Suatu lokasi memori yang digunakan untuk menyimpan data disebut sebagai 

variabel. 

 

 

 

 

variabel adalah suatu lokasi di memori yang digunakan untuk menyimpan data dimana data tersebut dapat 

diubah-ubah selama tugas dijalankan. 

 

konstanta adalah suatu lokasi di memori yang digunakan untuk menyimpan data dimana data tersebut selalu 

tetap selama tugas dijalankan. 

 

contoh : 

  

3  var. A 

2  var. B 

  

5  var. C 

  

 

Pada kasus „3+2‟ komputer akan mengalokasikan (memesan) tempat di memori untuk 2 variabel yang diberi 

nama variabel A untuk menyimpan data angka „3‟ dan variabel B untuk menyimpan angka „2‟. Variabel A 

terletak paling atas, sedangkan variabel B terletak di bawahnya. 

Kemudian hasil penjumlahannya juga akan membutuhkan variabel khusus yang diberi nama variabel C yang 

terletak di 2 sel memori dibawah variabel B. 

 

Jika suatu harga baru diberikan pada suatu variabel, maka data lama-nya akan tertumpuk dan hilang. 

 

Sebagai pengembangan soal sebelumnya, kita akan membuat salah satu datanya dimasukkan oleh user 

(pemakai program) : A + 2 = ? 

 

BEGIN            awal dari program 
 
 
 
READ (A);          meminta masukan (input) data 
                 untuk variabel A 
 
 
B := 2;           inisialisasi variabel B 
 
 
C := A + B;          proses : melakukan proses kalkulasi 
 
 
 
WRITE (C);          menulis harga variabel C ke  
                 perangkat output (monitor, printer) 
 

END.            akhir dari program 
 

B := 2 

Stop 

C := A + B 

WRITE C 

READ A 

Start 
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catatan : Penggunaan READ daan WRITE dilihat dari sisi program/komputer (bukan dari sisi user). Sehingga 

READ berarti komputer meminta masukan data sedangkan WRITE berarti komputer akan mengeluarkan 

data. 

Sedangkan jika kedua variabel A dan B dimasukkan oleh user (A + B = ?) 

 

BEGIN            awal dari program 
 
 
 
READ (A,B);          meminta masukan (input) data 
                 untuk variabel A dan B 
 
 
C := A + B;          proses : melakukan proses kalkulasi 
 
 
 
WRITE (C);          menulis harga variabel C ke  
                 perangkat output (monitor, printer) 
 
END.            akhir dari program 
 

Sekarang kita akan menggunakan blok „decision‟. 

Decision digunakan untuk menentukan arah aliran (flow) dari program. 

contoh : 

 

BEGIN            awal dari program 
 
 
 
READ (A);          meminta masukan (input) data 
                 untuk variabel A 
 
 
B := 2;           inisialisasi variabel B 
 
 
 

IF (A 0) THEN         Jika A 0 maka lakukan : 
              Ya       Tidak 
 
 
 

C := A + B;            penjumlahan (A+B), jika tidak 
 
ELSE 

C := A - B;              pengurangan (A–B) 
 
 
 
WRITE (C);          menulis harga variabel C ke  
                 perangkat output (monitor, printer) 
 
 
END.            akhir dari program 
 

Jika harga A yang dimasukkan oleh user adalah bilangan positif (berarti lebih besar dari 0) maka proses yang 

dijalankan adalah penjumlahan. Sebaliknya jika harga A yang dimasukkan adalah bilangan bukan positif 

(berarti bilangan negatif atau 0) maka proses yang dilakukan adalah pengurangan. 

Disini terlihat bahwa blok „decision‟ akan menentukan apakah alur program ke-„kiri‟ (prosesnya menjadi 

penjumlahan) atau ke-„kanan‟ (prosesnya menjadi pengurangan). 

B := 2 

Stop 

C := A + B 

WRITE C 

READ A 

Start 

 

A  0? 

C := A – B 

Stop 

C := A + B 

WRITE C 

READ A,B 

Start 
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PROSES 

 

Pada contoh kasus diatas, pengaturan jalannya alur program oleh „decision‟ tetap menuju ke akhir program.  

Namun banyak contoh kasus yang mengharuskan alur program dikembalikan menuju ke awal program. Hal 

ini disebut dengan loop atau iterasi. 

Ada tiga jenis loop yaitu : 

1. Loop ‘WHILE – DO’ 

 

 

 

 

WHILE (A  0) DO                                                           Tidak 
 BEGIN 
                                                                    Ya 

  
     ‘PROSES’ 
 
END; 

 

2. Loop ‘REPEAT – UNTIL’ 

 
REPEAT 
 

 
     ‘PROSES’ 
 

 

UNTIL (A  0)                                   Tidak                                     Ya 

 

 

3. Loop ‘FOR – TO – DO’ 

 
 

                          I := 0 

FOR (I:=0) TO 10 DO               I  = 10 

BEGIN                  I := I + 1 

 

 

 

 

     ‘PROSES’ 

 

END; 

 

 

 

 

 

A  0 ? 

PROSES 

A  0 ? 

PROSES 
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Tracing 
input : 10, 20 

 

 

 

 
A := 10 
B := 20 

 

 

 

A  0 ?  Ya karena A=10          Ya                Tidak 

 
C := A + B := 30 
A := 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

B  0 ?  Ya karena B=20   Tidak 

 

 

         Ya 
 
 
C := A - B := 20 - 20 := 0 

 

 

 
WRITE  (0) 

 

 

 

 

 

 

Apa yang kita lakukan di atas adalah melacak harga dari setiap variabel selama program 

berjalan. Hal ini disebut dengan „tracing‟ dan tracing di atas dilakukan secara manual 

tahap-per-tahap. 
Pada kasus diatas terjadi kesulitan setelah „decision‟ kedua (B  0) dimana ketika ditemui proses yang 

membutuhkan harga A dan B kita harus melacak kembali berapa harga A dan B yang terakhir. 

Untuk memudahkan „variable tracing‟, harga dari suatu variabel dituliskan dalam tabel. Tool tersebut 

dinamakan Tabel Tracing. Tabel Tracing untuk kasus diatas : 

 

A B C Keterangan 

10 20  Read (10, 20) 

20  30  

  0 Write (0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stop 

WRITE C 

READ A,B 

Start 

A  0 ? 

C := A + B 

C := A + B 

A := B 

B  0 ? 

C := A – B 

C := A – B 

B := A 
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Sedangkan Tabel Tracing  

untuk flowchart berikut  

adalah : 
masukan :  

3, 2, 10, 20, 30, 40, 50, 60,  

70, 80, 90, 100, 110, 120 

Ya 

Tidak 

Ya 

Ya 

Ya 

Ya 

Ya 

Ya 

Tidak Tidak 

Tidak 

Tidak 

Tidak 

START 

READ 

Rad, N 

I := 10 

N>0 

N 

genap 

READ 

Data 

Data := trunc(Data/Rad) 

Data < 1 

Rad := (Data+Rad)/2 

Rad 

negatif 

READ 
Data 

Data := Data / I 

Data := Data – 1 

READ 
Stdev[I] 

Stdev[I+1]:=Stdev[I–2] 

I := I – N 

N := N + 2 

I<N 

N genap 

N := trunc(N/I) N := I 

Rata:=(Rad–Stdev[I+2]) + I 

Rata > 0 

READ 

Data 

Data := Rad + Data 

Rata := Rata – 1 

WRITE 

Data,Rad,Rata 

READ 

Rad 

Rata := Rata – Rad 

Rad := Rad + Rata 

abs(Rad/

I) < 25 

I > –5 

WRITE 

Stdev

[I] 

I := I – 1 

STOP 

Tidak 

Tidak 

Tidak 

Ya 

Ya 
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Rad N I Data Rata 
Stdev [ ] Keterangan 

3 4 5 6 7 8 9 10 11  

3 2 10            Read (3, 2) 

   10           Read (10) 

   3            

3               

   20           Read (20) 

   2            

   1            

2               

   30           Read (30) 

   3            

   -1            

            40  Read (40) 

 4 8           0  

          50    Read (50) 

 6 4         0    

 1              

    6           

   60           Read (60) 

   62 5          Write(62, 2, 5) 

70              Read (70) 

    -65           

5               

80              Read (80) 

    -145           

-65               

90              Read (90) 

    -235           

-145               

      100        Read (100) 

       0        

 3 3             

     110         Read (110) 

 5 0    0         

 0              
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Bahasa PASCAL 
 

Kelebihan Bahasa PASCAL : 

1. Terstruktur 

dapat dikembangkan langsung dari flowchart dengan alur program yang jelas (tanpa GOTO) 

2. Modular 

suatu bagian program yang sering terpakai dapat dibuat menjadi modul Function atau Procedure 

tergantung kebutuhan. 

 

Struktur Bahasa PASCAL 

Pada saat menulis program dalam bahasa Pascal, ada urutan penulisan yang harus diikuti. Jika urutan tersebut 

diubah, maka program tidak akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan. 
 
PROGRAM my_program(INPUT, OUTPUT); 
USES   library1, library2; 
TYPE   nama_type_baru = elemen_type; 
CONST  nama_konstanta = harga_konstanta; 
VAR   nama_variabel1 : type_variabel1; 
   nama_variabel2 : type_variabel2; 
BEGIN 
 instruksi_1; 
 instruksi_2; 
 --- 

 instruksi_n; 
END. 

 

Deklarasi pertama adalah nama program (yang pada kasus diatas programnya diberi nama my_program) 

dan jenis lintas data-nya apakah input saja (berarti tidak ada instruksi „write‟), output saja (berarti tidak ada 

instruksi „read‟), atau keduanya (seperti pada program diatas).  

Deklarasi kedua adalah daftar library yang akan digunakan oleh program (pada kasus diatas adalah 

library1 dan library2). 

Deklarasi ketiga adalah daftar tipe data baru (yang tidak disediakan oleh Pascal). 

Deklarasi keempat adalah daftar konstanta yang akan digunakan dalam program beserta harganya (harga 

konstanta tidak akan bisa diubah di dalam program). 

Deklarasi kelima adalah daftar variabel yang akan digunakan dalam program beserta tipe data yang 

diinginkan. 

 

Deklarasi pertama akan sangat membantu untuk mengidentifikasi program dan memberikan informasi 

singkat mengenai tujuan program. Sehingga jika ada orang yang ingin mengedit/mengembangkan program 

anda, dia dapat dengan mudah mengetahui sifat programnya. 

 

 

Library 

adalah pustaka yang disediakan oleh Pascal dan dapat digunakan oleh user. Suatu pustaka memiliki puluhan 

fungsi, procedure, dan type data yang tinggal digunakan oleh user. 

Agar fungsi atau prosedur khusus tersebut dapat dipakai, terlebih dahulu harus dideklarasikan. Khusus untuk 

library SYSTEM, library ini akan secara otomatis dipanggil oleh Pascal sehingga tidak perlu dideklarasikan.  

Library yang tersedia (standard Pascal) : 

1. CRT : berisi fungsi2 dan prosedur2 yang menyangkut monitor (Cathode Ray Tube) 

2. SYSTEM : berisi fungsi2 dan prosedur2 yang menyangkut Input / Output 

3. GRAPH : berisi fungsi2 dan prosedur2 yang menyangkut pembuatan grafik 

4. OVERLAY : berisi fungsi2 dan prosedur2 yang menyangkut data overlay 

5. PRINTER : berisi fungsi2 dan prosedur2 yang menyangkut printing ke printer 
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Tipe data 

Data yang disimpan di memori hanyalah angka. Namun angka tersebut dapat diperlakukan berbeda. Ada 

angka yang langsung dibaca begitu saja dan ada yang harus melalui tabel penterjemah. Perbedaan perlakuan 

ini mencerminkan tipe dari data tersebut. 

Setiap variabel pasti memiliki tipe data tertentu. Hal ini dimaksudkan agar Pascal mengerti seberapa banyak 

lokasi di memori (dalam satuan byte) yang harus dipesan untuk variabel tersebut dan tabel penterjemah mana 

yang akan dipergunakan.  

Pemilihan tipe data dari suatu variabel tergantung kebutuhan. Jika kita ingin menggunakan variabel yang 

akan menampung harga dari 0 s.d. 100 maka kita cukup menggunakan tipe BYTE (1 byte) daripada tipe 

INTEGER (2 byte) untuk menghemat memori. Sedangkan jika variabel tersebut akan menyimpan angka –20 

maka kita harus menggunakan tipe INTEGER karena tipe BYTE tidak dapat menampung harga negatif. 

Tipe data yang perlu anda ketahui : 

1. Tipe data untuk Bilangan (isi variabel dibaca/ditulis secara langsung dari/ke memori) 

 Bulat 

Byte  (1 byte : 0…255) 

ShortInt (1 byte : -128…127) 

Word  (2 byte : 0…65535) 

Integer  (2 byte : -32768…32767) 

 Pecahan 

Single  (4 byte : 1.5x10-45…3.4x1038) 

Real  (6 byte : 2.9x10-39…1.7x1038) 

2. Karakter (1 byte : isi variabel diterjemahkan melalui tabel ASCII) 

tipe data ini sebenarnya berisi angka dari 0 – 255 namun pada pengoperasiannya selalu melalui tabel 

ASCII terlebih dahulu. Sehingga jika misalnya suatu variabel bertipe CHAR dan berisi harga desimal 49, 

maka jika ditulis ke layar monitor akan menghasilkan angka „1‟ (kode ASCII untuk angka 1 adalah 

desimal 49) 

3. Boolean (1 byte : False = 0, True = 1) 

tipe data ini hanya memiliki 2 harga yaitu “True” atau “False”. Harga tersebut adalah hasil dari operasi 

logika (AND, OR, XOR) atau pembandingan („equal‟, „not equal‟, „bigger than‟, „bigger than or equal‟, 

„less than‟, „less than or equal‟) 

 

 
PROGRAM Contoh_tipe_data_bilangan(INPUT, OUTPUT); 
VAR a, b : BYTE; 
BEGIN 
 writeln(”program menghitung jumlah : A + B”); 
 write(”masukkan A = ”); readln(a); 
 write(”masukkan B = ”); readln(b); 
 writeln; 
 writeln(a,” tambah ”, b,” = ”,a+b); 
END. 

 

Hasil eksekusinya : 

 

C:\TP7\EXE>bulat <ENTER> 
program menghitung jumlah : A + B 
masukkan A = 2 <ENTER> 
masukkan B = 3 <ENTER> 
 
2 tambah 3 = 5 
 
C:\TP7\EXE>bulat <ENTER> 
program menghitung jumlah : A + B 
masukkan A = 254 <ENTER> 
masukkan B = 2 <ENTER> 
 
254 tambah 2 = 0 

 

Pada eksekusi kedua, penjumlahan 254 + 2 menghasilkan harga 0. Hal ini disebabkan karena hasil 

penjumlahan sebenarnya, yaitu 256, tidak sanggup ditampung oleh tipe data BYTE (maksimum hanya 

sampai 255) sehingga hasilnya menjadi 0. 
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Untuk kasus diatas, jika B = 1 hasil penjumlahannya adalah 255 (harga maksimum untuk tipe data BYTE). 

Jika ditambah 1 lagi (berarti seharusnya 256) maka harganya akan kembali ke 0. Hal seperti ini disebut roll-

over. 

Misalnya A dan B bertipe INTEGER. Jika A = 32767 dan B = 1 maka hasil penjumlahannya menjadi –

32768. 

Catatan :  pada Borland Delphi (visual Pascal) kapasitas BYTE adalah 2 byte dan INTEGER adalah 4 byte. 

 

Operator 
 

Operator adalah tanda yang menunjukkan proses apa yang harus dilakukan terhadap data. Data-nya sendiri 

yang terkena operasi disebut operand dengan hasil operasi adalah result. 

 

Jenis Operator 

Ada 3 jenis operator yaitu : 

1. operator aritmetika 

digunakan untuk operasi aritmetika seperti penjumlahan, perkalian, dsb. 

2. operator logika 

digunakan untuk operasi logika seperti AND, NOT, OR, dsb. 

3. operator relational 

digunakan untuk membandingkan dua buah data, seperti „bigger than‟, „equal‟, dsb. 

 

Level Pengerjaan Operator (Precedence of Operators) 

 

level jenis mencakup 

1st Unary @  NOT 

2nd Multiplication *   /  div  mod  and  shl shr 

3rd Addition +   -   or  xor 

4th Relational =   <>  <    <=   >    >=  in 

 

aturan : 

1. suatu operand antara 2 operator yang berbeda level akan terikat pada operator yang lebih tinggi  

(contoh : 2 + 3 * 4 = 14 karena * lebih tinggi dari +) 

2. suatu operand antara 2 operator yang sama level-nya akan terikat pada operator di sebelah kirinya  

(contoh : 2 + 3 – 4 = 1 karena + di sebelah kiri operand 3) 

3. perhitungan di dalam tanda kurung dilakukan terlebih dahulu sehingga menjadi suatu operand  

(contoh : (2 + 3) * 4 = 20 karena penjumlahan dilakukan terlebih dahulu) 

 

Tipe data input dan output suatu operator (Result := A operator B) 

 

operator jenis operasi tipe data operand A tipe data operand B tipe data result 

+ penjumlahan 

Integer Integer Integer 

Integer Real Real 

Real Integer Real 

Real Real Real 

– pengurangan 

Integer Integer Integer 

Integer Real Real 

Real Integer Real 

Real Real Real 

* perkalian 

Integer Integer Integer 

Integer Real Real 

Real Integer Real 

Real Real Real 
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operator jenis operasi tipe data operand A tipe data operand B tipe data result 

/ pembagian 

Integer Integer Real 

Integer Real Real 

Real Integer Real 

Real Real Real 

div division Integer Integer Integer 

mod modulo Integer Integer Integer 

AND logika AND Boolean Boolean Boolean 

OR logika OR Boolean Boolean Boolean 

 

catatan : 

1. operator „div‟ akan menghitung hasil pembagian bilangan bulat. contoh : 10 div 3 = 3 

2. operator „div‟ akan menghitung sisa pembagian bilangan bulat. contoh : 10 mod 3 = 1 

3. semua operator relational digunakan untuk membandingkan 2 buah data yang bertipe sama dengan hasil 

bertipe Boolean.  

contoh : C := A > B, maka A dan B harus bertipe sama dengan C bertipe Boolean 

 

Fungsi aritmetika 

Fungsi adalah suatu sub-program yaitu suatu unit program yang memiliki tugas khusus untuk melakukan 

kalkulasi tertentu. Fungsi memiliki masukan (dapat lebih dari 1 input) dan sebuah keluaran. 

1) abs( ) : menghitung harga absolut dari input. 

contoh : abs(-3) = 3. Tipe data output sama dengan tipe data input. 

2) round( ) : menghitung harga pembulatan (desimal terdekat). 

contoh : round(-3.5) = -4. Tipe data input adalah Real dan output adalah LongInt. 

3) sqr( ) : menghitung harga kuadrat dari input. 

contoh : sqr(3) = 9. Tipe data output sama dengan tipe data input. 

4) sqrt( ) : menghitung harga akar dari input. 

contoh : sqrt(9) = 3. Tipe data input dan output adalah Real. 

5) trunc( ) : mengambil harga bulat dari input. 

contoh : trunc(3.56) = 3. Tipe data input adalah Real dan output adalah LongInt. 

 

Input dan Output 

Untuk keperluan lintas data, Pascal menyediakan 4 fungsi. Dua fungsi untuk mengambil data dari keyboard 

(dimasukkan oleh user) dan dua fungsi lagi untuk menuliskan data ke monitor atau printer. 

 

READ  : instruksi ini digunakan untuk meminta data dari user (pemakai program) 

READLN : instruksi ini digunakan untuk meminta data dari user (pemakai program) 

contoh : 

READ (A) : instruksi untuk meminta sebuah data dari user yang kemudian akan dimasukkan ke variabel A 

READ (A,B) : instruksi untuk meminta dua buah data dari user yang kemudian akan dimasukkan ke variabel 

A dan variabel B (pemasukan kedua data dipisahkan oleh spasi) 

 
PROGRAM Contoh_penggunaan_READ(INPUT); 
VAR a,b,c     : INTEGER; 
BEGIN 
  READLN(a); 
  READ(b,c); 
END. 

 

C:\TP7\EXE>my_READ <ENTER> 
1 <ENTER> 
2 3 <ENTER> 
 
C:\TP7\EXE>my_READ <ENTER> 
1 <ENTER> 
2 <ENTER> 

3 <ENTER> 
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Pada eksekusi yang pertama penulisan masukan diberikan sebagaimana mestinya. Instruksi pertama meminta 

1 buah data dimasukkan oleh user untuk variabel A. Hal ini dilakukan dengan memasukkan angka „1‟ 

diakhiri dengan tombol Enter.  

Instruksi kedua meminta 2 buah data dimasukkan oleh user untuk variabel A dan B. Hal ini dilakukan dengan 

memasukkan angka „2‟ dan „3‟ dipisahkan oleh spasi dan diakhiri dengan tombol Enter.  

Sedangkan pada eksekusi kedua, instruksi kedua membutuhkan 2 buah data tapi hanya dimasukkan 1 buah 

(angka „2‟) sehingga program meminta kembali masukan data dari user. 

 
PROGRAM Perbedaan_READ_dengan_READLN(INPUT); 
VAR a,b,c     : INTEGER; 
BEGIN 
  READLN(a); 
  READLN(b,c); 
END. 

 
PROGRAM Perbedaan_READ_dengan_READLN(INPUT); 
VAR a,b,c     : INTEGER; 
BEGIN 
  READ(a); 
  READ(b,c); 
END. 

 

C:\TP7\EXE>all_READLN <ENTER> 
1 2 <ENTER> 
3 4 <ENTER> 

 
C:\TP7\EXE>all_READ <ENTER> 
1 2 <ENTER> 

3 4 <ENTER> 

 

Program pertama akan menghasilkan A = 1, B = 3, C = 4. Hal ini disebabkan karena kelebihan data yang 

dimasukkan oleh user (cuma diminta 1 data untuk variabel A tapi dimasukkan 2 data yaitu angka „1‟ dan „2‟) 

akan dibuang sehingga angka „2‟ yang dimasukkan oleh user tidak akan dipakai. 

Program kedua akan menghasilkan A = 1, B = 2, C = 3. Hal ini disebabkan karena kelebihan data yang 

dimasukkan oleh user (cuma diminta 1 data untuk variabel A tapi dimasukkan 2 data yaitu angka „1‟ dan „2‟) 

akan disimpan sehingga angka „2‟ yang dimasukkan oleh user akan dipakai sebagai masukan untuk variabel 

B. 

 

READLN membuang kelebihan data yang dimasukkan. 

READ menyimpan kelebihan data yang dimasukkan untuk digunakan  

pada instruksi READ/READLN selanjutnya. 

 

WRITE  : instruksi ini digunakan untuk menulis data ke user (pemakai program) 

WRITELN : instruksi ini digunakan untuk menulis data ke user (pemakai program) 

contoh : 

WRITE (A) : instruksi untuk menulis isi variabel A ke perangkat output (monitor/printer) 

WRITE (A,B) : instruksi untuk menulis isi variabel A dan B ke perangkat output 
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PROGRAM Contoh_penggunaan_WRITE(INPUT); 
BEGIN 
  WRITE(”STT Telkom ”); 

  WRITE(”Dayeuh Kolot”); 
  WRITELN; 
  WRITELN(”STT Telkom ”); 
  WRITELN(”Dayeuh Kolot”); 
END. 

 

C:\TP7\EXE>my_WRITE <ENTER> 
STT Telkom Dayeuh Kolot 
STT Telkom 
Dayeuh Kolot 

 

Instruksi pertama akan mem-printout kalimat “STT Telkom ” ke monitor. Dilanjutkan dengan instruksi kedua 

yang mem-printout kalimat “Dayeuh kolot” tepat setelah kalimat pertama. Dengan adanya perintah ketiga 

(“WRITELN”) tidak ada huruf yang di-printout hanya berganti baris. Hal ini menyebabkan instruksi keempat 

akan mem-printout kalimat “STT Telkom ” di bawah kalimat pertama dan kedua. Karena instruksinya adalah 

WRITELN maka setelah selesai mem-printout data, secara otomatis disambung dengan karakter “New Line” 

 

WRITELN = WRITE + NewLine karakter 

 

 

 

 

 

Contoh Program 1 : Menghitung Hasil Penjumlahan Semua Bilangan 
Prima pada suatu range tertentu 
 
PROGRAM Menghitung_Jumlah_bil_Prima(INPUT,OUTPUT); 

VAR sum     : INTEGER; 

    counter : INTEGER; 

    limit   : INTEGER; 

 

FUNCTION IsPrime(a_number : INTEGER) : BOOLEAN; 

VAR divisor : INTEGER; 

BEGIN 

  IsPrime:=FALSE; 

  divisor:=2; 

  WHILE (a_number MOD divisor <>0) AND (divisor<a_number) DO 

    divisor:=divisor+1; 

  IF (divisor=a_number) THEN IsPrime:=TRUE; 

END; 

 

BEGIN 

  WRITE('Enter value for maximum limit : '); READLN(limit); 

  FOR counter:=1 TO limit DO 

    IF IsPrime(counter) THEN sum:=sum+counter; 

  WRITELN('Jumlah semua bil. Prima = ', sum); 

END. 
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Contoh Program 2 : Melihat isi suatu file (file viewer) 
 
uses CRT; 

const 

  hex : array[0..15] of char = '0123456789ABCDEF'; 

var 

  f   : file of byte;   { file will be treated as bytes } 

  i,j : byte; 

  pos : longint;    { for file position } 

  buf : array[0..255] of byte; { for buffer } 

  key : char; 

 

PROCEDURE ClearBuffer; 

VAR i : byte; 

BEGIN 

  for i:=0 to 255 do buf[i]:=0; 

END; 

 

PROCEDURE PrintOut; 

VAR i,j : byte; 

BEGIN 

  clrscr; 

  writeln; 

  for i:=0 to 15 do 

    begin 

      { write address } 

      write(' ', hex[pos div 16 div 16 div 16 mod 16], 

                 hex[pos div 16 div 16 mod 16], 

                 hex[pos div 16 mod 16 + i],'0     '); 

      { write the HEX code } 

      for j:=0 to 15 do 

          write(hex[buf[i*16+j] div 16],hex[buf[i*16+j] mod 16],' '); 

      { write the ASCII character } 

      write('    '); 

      for j:=0 to 15 do 

          if (buf[i*16+j]>31) and (buf[i*16+j]<126) then 

write(chr(buf[i*16+j])) 

          else write('.'); 

      writeln; 

    end; 

  gotoxy(5,23);write('File position = ',pos); 

END; 

 

BEGIN 

  if (ParamCount<>1) then 

    begin 

      writeln('USAGE : FileEdit <file_name>'); 

      exit; 

    end; 

  assign(f,ParamStr(1)); 

  {$I-} 

  reset(f); 

  {$I+} 

  if IOResult<>0 then 

    begin 

      writeln('Error opening file'); 

      exit; 

    end; 

 

  clrscr; 
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  textcolor(yellow);textbackground(blue);clrscr; 

  gotoxy(16,1);writeln('File Viewer (C) Sekolah Tinggi Teknologi 

Telkom'); 

 

  window(1,2,80,25); 

  textcolor(white);textbackground(black); 

 

  clrscr; 

  writeln; 

  if not eof(f) then pos:=FilePos(f); 

  ClearBuffer;   { clear buffer } 

  for i:=0 to 255 do if not eof(f) then read(f,buf[i]); 

 

  PrintOut; 

 

  repeat 

    key:=Readkey; 

    case ord(key) of 

      44 : begin   { < } 

             if pos<>0 then 

               begin 

                 seek(f,pos-256); 

                 if not eof(f) then pos:=FilePos(f); 

                 ClearBuffer;   { clear buffer } 

                 for i:=0 to 255 do if not eof(f) then read(f,buf[i]); 

                 PrintOut; 

               end; 

           end; 

 

      46 : begin   { > } 

             if pos<>FileSize(f) - (FileSize(f) mod 256) then 

               begin 

                 seek(f,pos+256); 

                 if not eof(f) then pos:=FilePos(f); 

                 ClearBuffer;   { clear buffer } 

                 for i:=0 to 255 do if not eof(f) then read(f,buf[i]); 

                 PrintOut; 

               end; 

           end; 

    end; 

  until key=chr(27); 

  close(f); 

END. 
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Contoh Program 3 : Membagi suatu file berukuran besar menjadi 
beberapa file berukuran kecil (File Splitter) 
 
PROGRAM split(Input); 

 

USES Strings; 

CONST 

    MaxSize = 1258292;    { ukuran file maksimum setelah displit } 

VAR 

    fi,fo : FILE of CHAR; {file pointer input (fi) dan output (fo)} 

    filename: String[15]; 

    fileout : String[8]; 

    data  : CHAR;         {untuk transfer data antar file} 

    size  : Longint;      {ukuran file yg akan di-split} 

    jumlah_file : byte;   {jumlah file yg berukuran 1 Mega-an} 

    i     : byte; 

    j     : Longint; 

 

BEGIN 

  if ParamCount<>1 then 

    writeln('USAGE : split <file_name>') {cara menggunakan} 

  else 

    begin 

      { copy the filename without the extension } 

      i:=pos('.',ParamStr(1)); 

      fileout:=copy(ParamStr(1),1,i); 

 

      assign(fi,ParamStr(1)); {dapatkan nama file yg akan di-split} 

                              {dari command line parameter        } 

      reset(fi); 

      size:=FileSize(fi); 

      jumlah_file:=size div MaxSize; 

      for i:=1 to jumlah_file do 

        begin 

          filename:=concat(fileout,chr(i+48)); 

          writeln('processing ',filename); 

          assign(fo,filename); 

          rewrite(fo);        {create output file} 

          for j:=1 to MaxSize do 

            begin 

              read(fi,data); 

              write(fo,data); 

            end;              {copy data dari input ke output files} 

          close(fo); 

        end; 

      filename:=concat(fileout,chr(i+49)); 

      writeln('processing ',filename); 

      assign(fo,filename); {ngerjain sisa data yg kurang dari 1 Mb} 

      rewrite(fo); 

      while not eof(fi) do 

        begin 

          read(fi,data); 

          write(fo,data); 

        end; 

      close(fo); 

      close(fi); 

    end; 

end. 
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Contoh Program 4 : Menggabungkan kembali beberapa file kecil hasil 
split menjadi satu file (File Combiner) 
 
PROGRAM combine(Input); 

 

VAR 

    fi,fo : FILE of CHAR; 

    data  : CHAR; 

    i     : byte; 

 

BEGIN 

  if ParamCount<3 then 

    writeln('USAGE : combine <destination_file> <file1> <file2> ...') 

  else 

    begin 

      assign(fo,ParamStr(1)); 

      rewrite(fo); 

      for i:=2 to ParamCount do 

        begin 

          assign(fi,ParamStr(i)); 

          reset(fi); 

          while not eof(fi) do 

            begin 

              read(fi,data); 

              write(fo,data);{copy file1 ke output, lalu disambung file2, 

dst} 

            end; 

          close(fi); 

        end; 

      close(fo); 

    end; 

end. 

 

 

 


