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4.1  Tipe Dasar 

a. Tipe Logika/Logis 

Boolean adalah nama tipe data logika. Boolean diambil dari nama seorang 
matematikawan inggris, George Boole. Tipe logika hanya mengenal dua nilai yaitu benar 
(T:true) atau salah (F:false). 

Operasi yang dapat dilakukan pada data bertipe boolean adalah operasi logika atau 
operasi boolean dengan menggunakan operator logika. Ambil x dan y adalah suatu 
variabel bertipe boolean. Hasil operasi x dan y ditunjukkan pada tabel berikut : 

 
x y not x x and y xor y x xor y 
T T F T T F 
T F F F T T 
F T T F T T 
F F T F F F 

 
Contoh : 
 

 
 

 

Var 
 x : Boolean; 

Pada algoritma atau program, misal X bernilai True, dan Y bernilai False, maka : 
 
X and Y (hasil : False) 
X or Y (hasil : False) 
X xor Y (hasil : True) 
(X and Y) or X (hasil : False) 
(X xor Y) and Y (hasil : False) 
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b. Bilangan Bulat 

Nama tipe dari bilangan bulat adalah Integer. Secara teori, bilangan bulat memiliki 
nilai yang tidak terbatas, dari minus tak hingga ke plus tak hingga. Dalam hal ini, pada 
kajian algoritma, nilai bilangan dengan tipe integer dibatasi sampai pada nilai tertentu. 

Tipe integer memiliki beberapa macam atau jenis jangkauan, ditunjukkan pada tabel 
berikut : 

Tipe Rentang Nilai 

Byte 0 .. 255 
Shortint -128 .. 127 
Word 0 .. 65535 

Integer -32768 .. 32767 
Longint -2147483648 .. 2147483647 

 
Contoh : 
 

 
 

 

Var 
 x : Integer; 

Pada algoritma atau program, nilai x diisi dengan bilangan integer sesuai dengan 
rentang bilangan yang telah ditentukan. 

c. Bilangan Riil 

Nama tipe dari bilangan riil adalah Real. Bilangan riil digunakan untuk operasi 
bilangan-bilangan tidak bulat (pecahan atau desimal). 

Tipe bilangan Real memiliki beberapa macam atau jenis jangkauan, ditunjukkan pada 
tabel berikut : 

 

Tipe Rentang Nilai 

Real 2.9 x 10-39 .. 1.7 x 1038

Single 1.5 x 10-45 .. 1.7 x 1038

Double 5.0 x 10-324 .. 1.7 x 10308

Extended 3.4 x 10-4932 .. 1.1 x 104932

 

Contoh : 
 

 
 

 

Var 
 x : Real; 
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Pada algoritma atau program, nilai x diisi dengan bilangan real sesuai dengan rentang 
bilangan yang telah ditentukan. 
 
d. Tipe Karakter 

Nama tipe untuk karakter adalah Char. Karakter adalah semua huruf dalam alphabet 
(a .. z, A .. Z), angka desimal (0 .. 9), operator aritmatika, tanda baca, dan karakter 
lainnya yang terdapat dalam daftar ASCII. Terdapat beberapa karakter yang 
dikecualikan, yaitu karakter-karakter yang telah memiliki kegunaan khusus atau telah 
digunakan pada sistem program. 

Contoh : 
 
 
 
 
 

 

Var 
 x : Char; 

Pada algoritma atau program, nilai x dapat diisi dengan string berupa kata atau 
kalimat sebagai berikut : 
 
’Y’ 
’t’ 
’ ’ 
’9’ 

e. Tipe String 

String adalah rangkaian dari beberapa karakter yang membentuk suatu kata atau 
frase. Panjang dari string adalah tertentu tergantung dari kebutuhan. Karakter-karakter 
yang termuat pada data tipe string adalah seluruh karakter yang temuat dalam daftar 
ASCII, dengan pengecualian beberapa string yang sudah memiliki kegunaan khusus atau 
telah digunakan pada sistem program. 

 

Contoh : 
 
 
 
 
 

 

Var 
 x : String; 
 

 
Pada algoritma atau program, nilai x dapat diisi dengan string berupa kata atau 

kalimat sebagai berikut : 
 
’PIKSI’ 
’Manajemen Informatika’ 
’abcdABC12345’ 
’----------------------------------------------’ 
’xx’ 
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4.2  Tipe Bentukan 

a. Tipe dasar yang diberi nama tipe baru 

Tipe ini adalah nama baru yang diberikan kepada suatu tipe dasar. Hal ini dilakukan 
untuk memudahkan pembacaan program dan pemahaman. 

Contoh : 

 

 

 

 

Type 
 Bilangan_Bulat : Integer; 

 
Var 

 x : Bilangan_Bulat; 
 

Pada algoritma atau program, variabel x akan mengacu pada tipe bilangan Integer. 

b. Tipe terstruktur 

Tipe terstruktur adalah tipe yang berbentuk rekaman (record). Rekaman disusun oleh 
satu atau lebih field. Tiap-tiap field menyimpan data dari tipe dasar tertentu atau dari data 
dari tipe bentukan yang sudah didefinisikan sebelumnya. 

 
 field 1 field 2 field 3 ... field  n 

 

Berikut ini aadalah contoh tipe data terstruktur untuk mendefinisikan tipe nilai mata 
kuliah. Field yang digunakan adalah NPM, Nama, KodeMK dan Nilai. 
 

NPM Nama KodeMK Nilai 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Type 
 Nilai_Mhs : Record; 

 
NPM : Integer; 
Nama : String; 
KodeMK : String; 
Nilai : Char; 

 
Var 

 Data : Nilai_mhs; 
 

Dalam algoritma atau program, cara mengakses tiap field pada record Nilai_mhs adalah : 
 
Data.NPM 
Data.Nama 
Data.KodeMK 
Data.Nilai 

Erwin Harahap – Logika & Algoritma - MIF Piksi Ganesha - Ganjil 2007/2008 



4  >>  Tipe data dan Operator  5 

4.3  Operator 

Pada tipe data bilangan bulat, riil, char, dan string dalam dilakukan operasi aritmetika 
dan operasi logika dengan menggunakan operator-operator tertentu sebagai berikut : 

 
 
a. Operator Aritmetika 

+ (tambah) 
- (kurang) 
* (kali) 
/ (bagi) 
Mod (sisa hasil bagi) 
Div (hasil bulat dari suatu pembagian) 

 
Contoh : 
 
10 + 15 (hasil :  25) 
8 – 2.8 (hasil :  5.2) 
10.0 / 3.0 (hasil :  3.3333 …) 
7.2 * 0.5 (hasil :  3.6) 
10 mod 3 (hasil :  1) 
20 mod 5 (hasil :  0) 
10 div 3 (hasil :  3) 
2 + 3 (hasil :  5) 
‘2’ + ‘3’ (hasil :  ‘23’) 
‘Manajemen’ + ‘Informatika’   (hasil : ‘ManajemenInformatika’) 
 
 
b. Operator Logika 

< (kurang dari) 
> (lebih dari) 
≤ (kurang dari atau sama dengan) 
≥ (lebih dari atau sama dengan) 
= (sama dengan) 
≠ (tidak sama dengan) 

 
Contoh : 
 
4 < 7 (hasil :  True) 
9 > 15 (hasil :  False) 
3 ≠ 7.5 (hasil :  True) 
‘A’ = ‘A’ (hasil :  True) 
‘Y’ = ‘y’ (hasil :  False) 
3 ≠ 7.5 (hasil :  True) 
3 ≠ 7.5 (hasil :  True) 
‘abcd’ ≥ ‘abcd’ (hasil :    True) 
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4.4  Latihan 

 - 

4.5  Tugas 

- 
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