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Tujuan

 Memahami pengertian tipe data (Data Type) dan tipe data abstrak (Abstract Data Type)

 Mampu memodelkan persoalan yang ada dalam bentuk tipe data abstrak



Data Type

 Data Type (Tipe Data) adalah sekumpulan nilai yang memiliki karakteristik yang sama.

 Dalam bahasa pemrograman C ada 5 tipe data umum:

Syntax Jenis Contoh

int Integer (nilai merupakan bilangan

bulat)

-1, 0, 2, 3

float Float (nilai memiliki angka desimal) -3.244, 3.14,

5.2

double Double (sama seperti Float, namun

memiliki range 2x lebih besar)

-3.244, 3.14,

5.2

char Character (nilai merupakan

sebuah karakter)

ASCII 

Character

bool Boolean (nilai yang disimpan 0 
atau 1)  False, True

0, 1



Data Type

 Penggunaan Tipe Data:

 Range  besaran nilai yang dapat disimpan

 Memori  ukuran memori yang digunakan untuk menyimpan nilai tersebut

 Contoh:

 Tipe Data: 32-bit integer

 Range : −(231) to 231 − 1

 Memori : 32-bit



Definisi Abstract Data Type (ADT)

 Abstract Data Type (ADT) adalah sekumpulan objek dengan sekumpulan operasi.

 ADT adalah abstraksi matematis  tidak ada penjelasan bagaimana sekumpulan operasi

diimplementasikan dalam definisi ADT.

 ADT digunakan untuk memodelkan (abstraksi) sekumpulan data yang ditemukan dalam

sebuah permasalahan.
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Abstraksi Data

 Imajinasikan kasus berikut:

 Buatlah program untuk menghitung Persegi Panjang.

 2 pertanyaan yang dapat membantu anda untuk melakukan

abstraksi data:

 Apa saja attribute (nilai) yang ada dalam persegi panjang?

 Apa saja operation (operasi) yang akan dikenakan pada persegi panjang
tersebut?

 Attribute & Operation merupakan 2 hal yang digunakan untuk

mengarakteristikan ADT.



Tipe Operasi ADT

 Tipe operasi yang dilakukan pada ADT adalah:

1. Constructor

Operasi ini digunakan untuk membuat instance ADT baru.

2. Mutator

Operasi ini bersifat mengubah/memodifikasi nilai dari atribut ADT

3. Accessor

Operasi ini bersifat mengembalikan nilai/informasi ADT. 



Syntax typedef

 Dalam bahasa C, tipe data dan ADT dapat dibuat dengan
menggunakan syntax typedef.

Contoh kode:

typedef int Counter;

Counter a;

 Kode tersebut mendefinisikan tipe data baru dengan nama ‘Counter’. Tipe

data ‘Counter’ merupakan nama alternatif dari tipe data integer.



Pertanyaan Selingan

 Apa manfaat dari pendefinisian tipe data baru dengan nama yang unik?

 Jawaban:

 Memperjelas tujuan dari variabel tersebut dalam program yang anda buat.



…(cont.) Syntax typedef

 Contoh kode:

typedef char Pesan[255];

Pesan salamPembuka;

 Kode tersebut mendefinisikan tipe data baru dengan nama ‘Pesan’. Tipe data ‘Pesan’ 

merupakan array of char dengan banyak karakter = 255.



…(cont.) Syntax typedef

 Contoh kode:

typedef int *IntPointer;

IntPointer pointer;

 Perhatikan tanda asterisk (*)

 Penambahan tanda (*) membuat IntPointer menjadi integer pointer.

 Deklarasi variabel dengan tipe data IntPointer membuat variabel ptr dianggap sebagai integer 

pointer.



…(cont.) Syntax typedef

 Contoh kode:

typedef struct {

int day;

int month;

int year;

} Date;

Date myBirthday;

 Tipe data Date merupakan bentuk abstraksi data dari Date/Tanggal di kehidupan nyata.

 Anda dapat membuat variabel myBirthday yang menyimpan nilai berupa tanggal dengan

menggunakan tipe data ‘Date’.



Contoh ADT Persegi Panjang

 Buatlah sebuah program untuk menghitung keliling dan luas persegi panjang dengan

menggunakan ADT! Sertakan juga fungsi yang dapat digunakan untuk mengubah-ubah

nilai persegi panjang!



… (.cont) Contoh ADT PP

 Tentukan attribute yang ada pada persegi panjang:

 p  panjang

 l  lebar

typedef struct{

int p;

int l;

}PersegiPanjang;



… (.cont) Contoh ADT PP

 Buat constructor Persegi Panjang

PersegiPanjang initPersegiPanjang(int

p, int l){

PersegiPanjang pp;

pp.l=l;

pp.p=p;

return pp;

}

 Nama constructor tersebut adalah

’initPersegiPanjang’

 Nama constructor sifatnya bebas.

 Constructor ini digunakan untuk membuat

instance Persegi Panjang baru dan

menginisialisasi nilai persegi panjang.

 Parameter constructor adalah attribute
dari persegi panjang.

 Cara untuk mengakses attribute dari struct

adalah dengan menggunakan tanda titik

(.)



… (.cont) Contoh ADT PP

Mutator Persegi Panjang

void ubahPersegiPanjang(PersegiPanjang *pp, int p, int l){

(*pp).p=p;

(*pp).l=l;

}

 Nama prosedur tersebut adalah ’ubahPersegiPanjang’

 Prosedur ini digunakan untuk mengubah nilai attribute persegi panjang

 Parameter yang digunakan adalah struct PersegiPanjang, nilai panjang yang 
baru, dan nilai lebar yang baru.



… (.cont) Contoh ADT PP

 Accessor Persegi Panjang

int getLuas(PersegiPanjang pp){

return pp.l*pp.p;

}

int getKeliling(PersegiPanjang pp){

return 2*(pp.l+pp.p);

}

 Kedua fungsi tersebut digunakan untuk

mengitung luas dan keliling persegi

panjang secara berturut-turut.

 Fungsi ’getLuas’ mengembalikan nilai hasil

perhitungan luas dan fungsi ’getKeliling’ 

mengembalikan nilai hasil perhitungan

keliling.

 Parameter yang digunakan adalah struct

PersegiPanjang.



… (.cont) Contoh ADT PP
 Main Function

int main()

{

PersegiPanjang p1;

p1=initPersegiPanjang(5,4);

//ubahPersegiPanjang(&p1,6,7);

printf("Panjang: %d",p1.p);

printf("\n");

printf("Lebar: %d",p1.l);

printf("\n");

printf("Keliling: %d",getKeliling(p1));

printf("\n");

printf("Luas: %d",getLuas(p1));

getch();

return 0;

}



Coba coding

 Cobalah untuk menjalankan program PersegiPanjang tersebut pada PC/Laptop anda

masing-masing! 

 Selalu simpan program anda dengan ekstensi (.c)

 Practise – practice - practise



Tugas

1. Implementasikan Program dengan ADT dalam C untuk kasus perhitungan luas dan keliling

Segitiga, lingkaran, bujur sangkar, trapesium, sesuai pembagian berdasar nim ganjil dan

genap saat dikelas!

2. Bawa saat kuliah dalam bentuk print screenshoot
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