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BAB 1 
PENDAHULUAN 

 
 
Misalkan kita memiliki nilai 3.14 dan 5, operasi perkalian (x) dan kita 
melakukan perhitungan yang ditetapkan dengan ekspresi matematik  

3.14 x 5 
Yang menghasilkan nilai: 

15.7 
Nilai 3.14 telah diketahui merupakan sebuah nilai perkiraan yang di 
notasikan dengan Π. Nilai numerik yang sebenarnya, menjadi kurang 
penting bila diketahui nilai perkiraan Π yang  dimaksud, jadi kita dapat 
menggati 3.14 dengan Π. Sehingga dapat diringkas  ekspresi 3.14 x 5 
menjadi: 

Π x 5 dimana Π = 3.14 
 

Dapat dikatakan Π adalah 3.14 dan bernilai tetap. 
 
Jika nilai 5 yang dimaksud adalah sebuah nilai diameter dan komputasi 
yang maksud untuk memperoleh nilai keliling lingkaran, maka ekpresi 
dapat di buat umum dengan memperkenalkan sebuah variabel untuk 
diameter: 

Π x diameter dimana Π = 3.14 
 
Ekspresi tersebut dapat lebih diringkas dengan memberikan  sebuah 
nama terhadap ekspresi sebagai berikut: 

 
Keliling = Π x diameter dimana Π = 3.14 

 
Definisi ini menjadikan nama keliling menjadi ekspresi dari Π x 
diameter. Variabel diameter bebas berada di sebelah kanan dari symbol 
sama dengan yang merupakan variabel sepanjang nilai tidak 
ditentukan. Π bukan merupakan variabel, melainkan nama sebuah nilai 
tertentu yang bernilai tetap. Dalam lingkup ini didalam variabel 
diameter tampak dan ditugaskan nilai yang ditentukan sebuah nilai 
untuk keliling. Lebih jauh bentuk umumnya dapat dengan memberikan 
parameter keliling dengan variabel diameter. 
 

Keliling(diameter) = Π x diameter dimana Π = 3.14 
 
Variabel diameter yang berada disebelah kanan tidak bebas lagi. Yang 
terikat dengan parameter diameter. Keliling memiliki nilai hanya ketika 
parameter digantikan dengan ekspresi, contoh: 
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Keliling(5) = 15,7 
 
Parameter diameter terikat terhadap nilai 5 dan hasil dari, Keliling(5) terikat 
dengan 15,7. 
 
Dalam bentuk ini, Pendefinisian merupakan resep atau program untuk 
perhitungan Keliling lingkaran dari diameter sebuah lingkaran.  
Notasi matematik (sintaks) membentuk bahasa pemrograman dan  
aritmatika membentuk model komputasi untuk perhitungan.  
Pemetaan dari sintaks ke model komputasi membentuk arti (semantik)  
program. Notasi yang dicontohkan diatas berdasarkan dari pertimbangan  
pragmatis dari kemudahan penggunaan dan pengertian. Sangat mirip 
dengan notasi matematika biasa yang sulit dibedakan antara notasi dengan 
model komputasi. Contoh ini menggambarkan beberapa kunci ide didalam 
mempelajari bahasa pemrograman yang diringkas dengan definisi berikut: 
 
Definisi 1.1 
 

1. Model komputasi adalah kumpulan dari nilai dan operasi-operasi. 
2. Komputasi adalah aplikasi dari urutan operasi-operasi dari nilai yang 

menghaslkan nilai lain. 
3. Program adalah bagian tertentu dari komputasi 
4. Bahasa pemrograman adalah notasi untuk penulisan program 
5. Sintaks bahasa pemrograman menguraikan hubungan antara unsur 

sintaksis dan model komputasi 
6. Pragmatis bahasa pemrograman menguraikan tingkat dari 

keberhasilan bahasa pemrograman dalam mencapai tujuan baik 
dalam penggunaan dasar dari model komputasi maupun sebagai alat 
yang berguna untuk programmer. 

 
1.1 Model-Model Komputasi 
 
Model komputasional diawali dengan 1 set nilai. Nilai-nilai tersebut 
dipisahkan kedalam 2 kelompok, primitif dan composite (gabungan). Nilai 
atau type primitif terdiri dari bilangan, nilai boolean dan karakter. Nilai 
Composite (gabungan) terdiri dari arrays, records, dan nilai  rekursif. String 
bisa termasuk kedalam primitif atau composite. List, stacks, trees dan 
queues adalah contoh dari nilai rekursif yang terdefinisi. Yang dihubungkan 
dengan nilai primitif adalah operasi umum (ex. Operasi aritmatika  untuk 
bilangan).  Yang dihubungkan dengan setiap type composite adalah operasi 
yang membangun nilai dari type dan operasi untuk akses unsur komponen 
type tersebut. 
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Sebagai tambahan terhadap nilai sebuah set dan operasi yang dihubungkan, 
setiap model komputasi memiliki 1 set operasi yang digunakan untuk 
mendefinisikan komputasi. Ada terdapat 3 dasar model komputasi: 
fungsional, logic dan imperative. Sebagai tambahan terdapat 2 teknik 
pemrograman atau paradigma pemrograman (concurent programming dan 
pemrograman berorientasi obyek); yang bukan merupakan model 
komputasi, tetapi sangat berpengaruh dan tergolong penting terhadap 
model komputasi. 
 
Model Fungsional 
 
Model komputasi fungsional terdiri dari kumpulan nilai, fungsi, dan operasi 
dari fungsi aplikasi. Fungsi dapat terdiri dari fungsi-fungsi. Fungsi dapat 
mengambil alih fungsi lain sebagai arguments dan mengembalikan fungsi 
sebagai hasil. Program terdiri dari definisi fungsi dan komputasi yang 
merupakan aplikasi fungsi terhadap nilai. Contoh, fungsi linear y = 2x + 3 
dapat didefinisikan sebagai berikut: 
 

fx = 2*x + 3 
 
Contoh yang lebih menarik adalahsebuah program yang menghitung 
standar deviasi daftar nilai. Rumus untuk standar deviasi adalah: 
 

 
 
Dimana χi  merupakan nilai individu dan N adalah nomor nilai. 
Implementasi didalam fungsional bahasa pemrograman seperti berikut: 
 

sd xs  = sqrt( (sumsqrs( xs ) – ( sum ( xs )^2 / length ( xs ) )) / length( xs ) ) 
 
model fungsional sangat penting karena telah dikembangkan lebih dari 
ratusan tahun dan notasi dan sebagai bentuk metode dasar dari bagian besar 
metode penyelesaian masalah. 
 
 
Model Logika  
 
Model komputasi logika berdasarkan dari hubungan dan kesimpulan 
logika. Program berisi dengan kesimpulan hubungan-hubungan dan 
perhitungan. Contoh fungsi linear y = 2x + 3 dapat dipresentasikan: 
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F(X,Y) if Y is 2*X + 3 

 
 Fungsi dipresentasikan sebagai relasi antara X dan Y. Tipikal aplikasi untuk 
logika pemrograman diilustrasikan dengan program yang menentukan 
kematian Socrates. Misalkan kita memiliki urutan kalimat sebagai berikut: 
 

1. pria(Socrates) 
2. Mati(X) if pria(X) 

 
Terjemahan baris pertama adalah Socrates adalah pria. Terjemahan baris 
kedua adalah Seluruh pria akan mati persamaan dari untuk semua X, jika X 
adalah pria maka X akan mati. Untuk menentukan kematian Socrates. 
Kalimat berikut harus ditambahkan. 
 

⌐ mati(Y) 
 
Terjemahan dari frase ini Tidak ada kematian bukan dengan frase biasa 
Socrates tidak mati. Dapat di lihat sebagai pertanyaan, “Apakah ada 
kematian?” Langkah pertama komputasi diilustrasikan disini. 
 

1. pria(Socrates) 
2. mati(X) if pria(X) 
3. ⌐ mati(Y) 
4. ⌐ pria(Y) 

 
Pengurangan baris 4 dari baris 2 dan 3 dapat dimengerti dari fakta jika 
kesimpulan dari peraturan diketahui salah, begitu juga hipotesisnya. 
Menggunakan hasil ini, kita dapatkan pertentangan dengan kalimat 
pertama. 
 

1. pria(Socrates) 
2. mati(X) if pria(X) 
3. ⌐ mati(Y) 
4. ⌐ pria(Y) 
5. Y = Socrates 

 
Dari pelarut dan kalimat pertama, resolusi dan penggabungan 
menghasilkan Y=Socrates. Sehingga dapat disimpulkan, ada kematian dan 
salah satunya Socrates. Resolusi adalah proses mencari pertentangan yang 
difasilitasi penggabungan yang menetukan apakah ada subtitusi yang 
membuat dua istilah sama.  
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Model logika sangant penting karena merupakan perumusan proses 
pemberian alasan. Itu berhubungan dengan relational database dan expert 
system. 
 
Model Imperative 
 
Model komputasi imperative berisi pernyataan dan operasi penugasan yang 
digunakan untuk merubah suatu pernyatan. Program berisi urutan perintah 
dan perhitungan yang merubah pernyataan. Contoh, fungsi linear y = 2X + 
3, yang ditulis: 
 

Y := 2*X + 3 
 
Membutuhkan penerapan yang menentukan nilai dari X didalam 
pernyataan dan kemudian membuat pernyataan baru yang berbeda dari 
pernyataan lama didalam  nilai Y kedalam pernyataan baru nilai 2*X + 3 
yang dimiliki dari pernyataan lama. 
 
Pernyataan lama: X = 3, Y = -2, … 
 Y := 2*X + 3 
Pernyataan baru: X = 3, Y = 9, … 
 
Model imperative sanagt penting karena model berubah dan perubahan 
adalah bagian dari lingkungan. Untuk tambahan, imparative merupakan 
pendekatan yang paling tepat untuk permodelan perangkat keras yang 
mengesekusi program. Ini cenderung membuat paling efisien model dalam 
kecepatan eksekusi. 
 
Model lain 
 
Program di dalam model pemrograman concurent  berisi multi proses yang 
dapat merubah informasi. Perhitungan dapat terjadi secara bersamaan. 
Pemrogramman concurrent mengutamakan metode sinkronisasi dan 
komunikasi antara proses. 
 
Program didalam pemrograman berorientasi obyek berisi sekumpulan 
obyek yang memproses dengan perubahan pesan. Setiap obyek dibalut 
dengan nilai dan sekumpulan operasi yang menetukan pesan-pesan tersebut 
mendapatkan respon. Obyek tersebut terorganisasi secara hirarki dan 
menerima operasi pewarisan dari obyek yang lebih tinggi dari susunan 
hirarki. Model berorientasi obyek dapat diimplementasikan dengan semua 
model komputasi. 
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Computability 
 
Metode komputasi yang disediakan bahasa pemrograman  tergantung dari 
model  komputasi yang diimplementasikan oleh bahasa pemrograman. 
Kebanyakan bahasa pemrograman menggunakan lebih dari satu model 
komputasi tetapi didominasi oleh satu model saja. 
 
1.2 Syntax, Semantics dan Pragmatics 
 
Setiap bahasa programan memiliki syntax, semantik dan pragmatic, tetapi 
pragmatic adalah unik dalam setiap bahasa perograman 
 
Syntax terkait didalam bentuk sebuah program: ekpresi, perintah, deklarasi dan 
bentuk lain yang membentuk program yang baik. Sintak mempengaruhi bagaimana 
program ditulis oleh programmer dan dibaca oleh programmer lain dan diuraikan 
oleh komputer 
 
Semantics terkait dengan arti sebuah program: program yang dibangun bekerja 
sesuai yang diharapkan pada saat dieksekusi. Semantik menentukan bagaimana 
program dibangun dan dimengerti programer lain  dan diterjemahkan oleh komputer 
 
Pragmatics terkait dengan kegunaan dari bahasa pemrograman, aplikasi yang 
dibangun, kemudahan implementasi dan pemakaian dan keberhasilan bahasa 
dalam mencapai tujuan. 
 
 
Prinsip Kejelasan (Clarity) : Mekanisme yang digunakan suatu bahasa harus 
didefinisikan dengan baik dan hasil dari bagian tertentu dari kode mudah untuk di 
prediksi. 
 
1.3 Prinsip design bahasa pemrograman 
 
Prinsip of Computational Completeness: Model komputasi untuk tujuan 
umum bahasa pemrograman harus universal 
 
Alasan-alasannya: 
  
Principle of Programming Language Design: Bahasa pemrograman harus di 
design untuk memfasilitasi readibility and writability untuk pengguna dan 
efisien eksekusi dalam ketersediaan perangkat keras. 
 
Readibility dan writeability difasilitasi dengan prinsip berikut 
  
Principle of  Simplicity: Sebuah bahasa pemrograman harus berdasarkan 
atas sedikit mungkin “konsep dasar”. 
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Principle of  Orthogonality: Fungsi yang berdiri sendiri harus dikontrol 
dengan mekanisme tersendiri 
 
Principle of Regularity: Sekumpulan obyek dikatakan umum dengan 
melihat beberapa kondisi if, kondisi dapat diaplikasikan kepada setiap 
element. 
 
Principle of Extensibility: Obyek baru setiap kelas sintaks dapat dibuat dari 
dasar secara sistematis. 
 
 
Latihan:
 

1. Dari aplikasi berikut, tentukan model komputasi yang cocok untuk 
yang dapat menghasilkan sebuah solusi: ATM, Sistem penerbangan, 
pelayanan hukum, sistem pembayaran listrik 

2. Bandingkan 2 bahasa pemrograman yang menggunakan paradigma 
komputasi yang sama dengan merujuk pada prinsip design bahasa 
pemrograman 
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