
Algoritma & Flowchart 



MATERI 

 Pembahasan lanjutan: 

 Algoritma (lanjutan) 

 Pseudocode 

 Flowchart 

 



ALGORITMA 

 Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis 

penyelesaian masalah yang disusun secara 

sistematis 

 Algoritma adalah urutan logis pengambilan 

keputusan untuk pemecahan masalah 

 Urutan logis berarti urutan langkah-langkah harus 

benar, dan langkah-langkah itu sendiri juga harus 

benar 



ALGORITMA 

 Setiap orang punya pola pikir yang berbeda, 

karena itu akan menghasilkan algoritma yang 

berbeda 

 Algoritma dikatakan benar apabila dapat 

memecahkan masalah 

 Perlu dipertimbangkan masalah efisiensi dalam 

penyusunan algoritma 

 



ALGORITMA 

 Pemilihan rute jalan, misalnya rute UNISAN ke 

Gramedia 

 Beberapa rute mungkin akan menghasilkan tujuan 

yang sama 

 Ada rute yang lebih efisien dibanding rute lainnya 

 Sebaiknya yang diambil adalah rute terpendek 



ALGORITMA 

 Algoritma seperti resep kue, apapun bahasanya 

pasti akan menghasilkan kue yang sama jika 

seluruh intruksinya dijalankan 

 Algoritma dapat dinotasikan dalam beberapa 

cara, yaitu: 

 Dengan untaian kalimat deskriptif 

 Dengan pseudocode 

 Dengan flowchart 



ALGORITMA 

 Notasi algoritma dengan untaian kalimat 

deskriptif memiliki pola berikut: 

 

 

Judul algoritma dan keterangan singkat 

Langkah-langkah dari algoritma tersebut 
1. 
2. 
… 



ALGORITMA 

 Contoh kasus: mengecek apakah suatu bilangan 

genap atau ganjil 

 

Algoritma genap ganjil 

1. Jika bilangan bisa dibagi 2 maka bilangan itu 
adalah bilangan genap, jika tidak berarti 
bilangan ganjil 

Algoritma untuk mengecek bilangan genap atau ganjil 



PSEUDOCODE 

 Pseu : menyerupai, code : kode 

 Merupakan kode yang menyerupai kode program 

yang sesungguhnya 

 Tidak ada aturan standar penulisan pseudocode 

 Ditujukan untuk dibaca manusia, bukan dibaca 

mesin(komputer) 



PSEUDOCODE 

 Contoh: menghitung luas segitiga yang diketahui 

alas dan tingginya 

 input alas 

 input tinggi 

 luas  ½ * (alas * tinggi) 

 print  luas 



FLOWCHART 

 Flowchart lebih baik dibandingkan pseudocode 

 Merupakan gambaran dalam bentuk diagram 

alir dari algoritma-algoritma dalam suatu 

program yang menyatakan arah alur program 

tersebut 

 Disajikan dalam bentuk grafik/gambar 

 



FLOWCHART 

 Dapat membantu programmer maupun orang 

lain dalam memahami alur program (apa saja 

input, proses dan output dari program) 

 Representasi visual, karena itu lebih mudah 

dipahami 

 Jumlah simbol yang digunakan sedikit, karena 

itu lebih sederhana dan lebih mudah dipelajari 



FLOWCHART 

 Simbol-simbol dalam flowchart 

 
SIMBOL NAMA FUNGSI 

TERMINATOR Permulaan/akhir program 

GARIS ALIR 
(FLOW LINE) 

Arah aliran program 

PREPARATION 
Proses inisialisasi/pemberian 

harga awal 

PROSES 
Proses perhitungan/proses 

pengolahan data 

INPUT/OUTPUT 
DATA 

Proses input/output data, 
parameter, informasi 



FLOWCHART 

 Simbol-simbol dalam flowchart 

DECISION 

Perbandingan pernyataan, 
penyeleksian data yang 

memberikan pilihan untuk langkah 
selanjutnya 

ON PAGE CONNECTOR 
Penghubung bagian-bagian 

flowchart yang berada pada satu 
halaman 

OFF PAGE 
CONNECTOR 

Penghubung bagian-bagian 
flowchart yang berada pada 

halaman berbeda 



FLOWCHART 

 Contoh flowchart menghitung luas segitiga 

Start 

input alas 

input tinggi 

luas  ½ * (alas * tinggi) 

print  luas 

End 



TEKS ALGORITMA 

 Struktur teks algoritma 
 Kepala algoritma 

 terdiri atas nama algoritma dan penjelasan (spesifikasi) 
tentang algoritma tersebut 

 Deklarasi 

 mendefinisikan semua nama (konstanta, peubah, tipe, 
prosedur atau fungsi) yang dipakai dalam algoritma 

 Deskripsi 

 Berisi uraian langkah-langkah penyelesaian 

 

Komentar ditulis diantara tanda kurung “{“ dan “}” 



CONTOH TEKS ALGORITMA 



PASCAL 



LATIHAN SOAL 

1. Buatlah Algoritma dan Flowchart untuk 

menghitung luas bujursangkar! 

2. Buatlah Algoritma dan Flowchart untuk 

menghitung volume kerucut! 


