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BAB II 
KONSEP TIPE DATA 

 
 
2.1 Jenis Statement Dalam Bahasa C 
Statement dalam bahasa C selalu diakhiri dengan tanda titik koma (';'). 
Statement dapat digolongkan menjadi dua yaitu statement yang tidak dieksekusi 
dan yang dieksekusi. 
 
Statement non-executable: 
Statement non-executable adalah statement yang dibuat tidak untuk dieksekusi, 
melainkan sekedar komentar, atau statement untuk melakukan deklarasi nama 
(yang mungkin sekaligus melakukan inisialisasi nilai). 
 
Deklarasi 
Bagian deklarasi mewakili semua nama (identifier) yang didefinisikan dan akan 
dipakai. Nama yang harus dideklarasikan sebelum dipakai dalam lingkup yang 
sesuai adalah : 
 Deklarasi nama konstanta dan nilainya 
 Deklarasi struktur dan union 
 Deklarasi nama type yang didefinisikan 
 Deklarasi nama variabel dan type yang sudah didefinisikan. Deklarasi 

nama variabel dapat diikuti dengan inisialisasi nilainya atau tidak. 
 Deklarasi fungsi (prototype) 

 
Statement executable: 
Statement executable adalah instruksi yang akan dikerjakan oleh komputer, 
meliputi pemberian harga, kondisional, pengulangan atau kalimat percabangan 
sebagai berikut: 
 Assignment (dengan operator =) 
 Kondisional 

o if (<kondisi>) { }; 
o if () { } else { }; 
o switch 

 Pengulangan 
o while 
o do while 
o for 

 Pencabangan 
o goto 
o continue 
o break 
o return 
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2.2 Identifier 
Nama (identifier) dipakai untuk mengenali suatu objek dalam sebuah program. 
 
Struktur Blok dan nama 
Sebuah "Blok" dalam bahasa C dituliskan di antara tanda  kurung kurawal buka 
"{" dan tutup "}". Bahasa C tidak mengenal deklarasi blok bertingkat (nested) 
seperti Pascal atau Ada.  
Deklarasi nama (fungsi, variabel, tipe, konstanta) yang dilakukan di luar fungsi 
disebut deklarasi eksternal. Deklarasi di dalam fungsi disebut deklarasi internal. 
Variabel dengan deklarasi internal, lokal terhadap blok tempat ia dideklarasikan. 
Nama variabel dengan deklarasi eksternal berlaku global dalam file tempat ia 
dideklarasikan. 
 
Aturan nama 
Bahasa C memiliki peraturan tersendiri dalam penamaan. Yaitu: 

1. Panjang identifier maksimal 31 karakter.  
2. Karakter pertama diawali dengan karakter huruf, tidak boleh angka dan 

tidak boleh menggunakan special karakter seperti +, =, >, ?, dll. 
3. Karakter kedua dan seterusnya boleh menggunakan huruf, angka, dan 

garis bawah ”_” (underscore). 
4. Dalam C berlaku case sensitive, contoh: cool itu tidak sama dengan 

cOOl, berbeda dengan CooL. 
5. Tidak boleh menggunakan kata kunci yang digunakan di C. 

 
Contoh penamaan variabel yang benar: NIM, a, x, nama_mhs, f3098, f4, nilai, 
budi, dsb. Sedangkan contoh penamaan variable yang salah: %nilai_mahasiswa, 
80mahasiswa, rata-rata, ada spasi, penting!, dsb. 
 
Aturan akses nama 
 Berdasarkan deklarasinya, dibedakan atas nama global (deklarasi global) 

dan nama lokal (deklarasi lokal) 
 Nama global dapat diakses oleh semua fungsi dalam file yang sama 

(supaya nama ini dapat diakses oleh fungsi di file lain, nama ini harus 
dideklarasikan lagi di file tersebut) 

 Nama yang dideklarasi pada suatu fungsi hanya dapat diakses dalam 
fungsi tersebut 

 Jika ada nama yang sama, yang diacu adalah nama lokal. 
 
2.3 Konstanta 
Ada beberapa macam penulisan nilai konstanta dalam teks program (sesuai 
dengan type yang mewakili konstanta tsb) yaitu : integer, karakter, floating, 
enumerasi, dan string. 
 
Konstanta Integer 
 Konstanta integer terdiri dari deretan angka 
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Konstanta Karakter 
 Konstanta karakter terdiri dari deretan satu/lebih karakter yang diapit petik 

tunggal, contoh 'r'. 
 Karakter yang tidak kelihatan di layar atau beberapa karakter khusus, 

tidak dapat dituliskan langsung sehingga harus menggunakan escape 
sequence (semua escape sequence selalu diawali dengan backslash ”\”) 

 
 
Tabel Konstanta Karakter Escape 

Esc. 
Seq. Nama Esc. 

Seq. Nama 

\a Alert (bell) \v Vertical tab 
\b Backspace \’ Single quotation mark 
\f Form feed (ganti 

halaman) 
\” Double quotation mark 

\n Newline (baris baru) \\ Backslash 
\r Carriage return \ddd ASCII character (in octal notation) 
\t Horizontal tab \xdd ASCII character (in hex notation) 
\? Question mark   
 
Konstanta Floating 
 Konstanta floating terdiri atas bagian integer, titik desimal, bagian 

pecahan, dan bagian eksponen yang diawali huruf 'e' atau 'E'. Titik 
desimal atau bagian eksponen dapat tidak ada, namun salah satu harus 
tetap ada.  

 Contoh: 3.141592654, 6.02217e23, 3E8 
 
Konstanta Enumerasi 
 Dideklarasikan sebagai enumerator, representasi internalnya adalah 

konstanta dengan tipe int. 
 

Konstanta String (String Literal) 
 Konstanta string adalah deretan karakter yang dibatasi dengan petik 

ganda, contoh "IF-223". 
 Bertipe "array of character" dengan kelas penyimpanan statik, 

terinisialisasi dengan karakter yang diberikan (berakhiran '\0'). Efek 
perubahan pada konstanta string tak terdefinisi. 

 Bedakan antara konstanta string (misal "I") dan konstanta karakter (misal 
'I'). Konstanta string "I" adalah array dengan dua elemen (karakter I dan 
'\0'). Konstanta karakter 'I' mempunyai nilai integer sesuai dengan kode 
set karakter yang dipakai. 

 
2.4 Type Data Dasar 
Program C menyediakan lima macam tipe data dasar, yaitu tipe data integer 
(nilai numerik bulat yang dideklarasikan int), floating point (nilai numerik pecahan 
ketepatan tunggal yang dideklarasikan dengan float), double-precision (nilai 
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numerik pecahan ketepatan ganda yang dideklarasikan dengan double), karakter 
(dideklarasikan dengan char), dan kosong (dideklarasikan dengan void). 
 
Tabel Tipe-tipe Data Dasar 
 

Type Data Lebar Jangkauan Nilai 
Dari Sampai dengan 

int 16 bit -32768 32767 
signed int 16 bit -32768 32767 
short int 16 bit -32768 32767 
signed short int 16 bit -32768 32767 
unsigned int 16 bit 0 65535 
unsigned short int 16 bit 0 65535 
long int 32 bit -2147483648 2147483649 
signed long int                               32 bit -2147483648 2147483649 
unsigned long int              32 bit 0 4294967296 
float           32 bit 3.4E-38 3.4E+38(7 digit) 
double 64 bit 1.7E-308 1.7E+308(15 digit) 
long double 80 bit 3.4E-4932 1.1E+4932(19 digit) 
char 8 bit -128 127 
signed char 8 bit -128 127 
unsigned char 8 bit 0 255 
 
Catatan: 
 Objek bertipe void tidak dapat didefinisikan, karena ukuran tidak diketahui. 

Tipe ini dipakai untuk return value fungsi atau untuk mendeklarasikan/ 
mendefinisikan pointer ke objek yang tipenya tidak diketahui. 

 C tidak melakukan pemeriksaan saat run time untuk memastikan bahwa 
harga yang di-assign ke variabel sesuai dengan range yang ada. 

 
 
2.5 Deklarasi Tipe Variabel  
Variabel adalah suatu pengenal yang digunakan untuk menyimpan suatu nilai 
dan nilai dari variabel dapat berubah-ubah selama proses dari program. 
 
Format deklarasi tipe variabel: 
Tipe NamaVar1, NamaVar2, ...; 
Berikut ini adalah contoh pendeklarasian variabel: 
int x; /*mendeklarasikan variabel x tipe integer*/ 
float a,b; /*mendeklarasikan variabel a dan b tipe float*/ 
char y, huruf, nim[10]; /*mendeklarasikan variabel y dan huruf tipe karakter, serta 
variabel nim tipe array karakter dengan banyak elemen 10*/ 
int array[5][4]; /* Deklarasi variabel array bertipe array integer dua dimensi */ 
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Contoh 2.1 
#include <stdio.h> 
main() 
{ /* Program deklarasi variabel*/ 
int i; 
float j; 
char huruf; 
i = 5; j = 123.45; huruf = ’D’; 
printf ("Ini nilai i : %d \n", i); 
printf ("Ini nilai j : %f \n", j); 
printf ("Ini nilai huruf : %c \n", huruf); 
} 
Jika program pada Contoh 2.1 dijalankan, akan terlihat tampilan sebagai berikut: 
 
Ini nilai i : 5 
Ini nilai j : 123.449997 
Ini nilai huruf : D 
 
 
2.6 Deklarasi Konstanta Bernama 
Dalam bahasa C, konstanta bernama dapat dibuat dengan dua cara, yaitu 
dengan memakai deklarasi const, atau dengan memanfaatkan fasilitas makro. 
 
Format deklarasi konstanta bernama: 
const [tipe] nama_konstanta = nilai; 
Contoh: 
const double pi = 3.141592654; 
const float rad = 57.29577951; 
const umur = 40; /* sama dengan const int umur = 40 */ 
 
Contoh 2.2 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
main(){  
/* Program mencari luas lingkaran*/ 
float f_jari,f_luas; /* Deklarasi variable */ 
const float phi=3.14; /* Deklarasi konstanta phi */ 
clrscr(); 
printf ("Input nilai jari-jari = ");  
scanf ("%f", &f_jari); 
f_luas = phi*f_jari*f_jari; 
printf ("Luasnya adalah = %8.3f \n", f_luas); 
} 
Jika program pada Contoh 2.2 dijalankan, akan terlihat tampilan sebagai berikut: 
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Input nilai jari-jari = 50 
Luasnya adalah = 7850.000 
 
Definisi konstanta dengan kata kunci ”const” baru ada dalam ANSI C. Versi 
lamanya memakai preprocessor untuk mendefinisikan konstanta. Bahasa C 
menyediakan preprocessor directive #define untuk mendefinisikan suatu 
konstanta, makro ataupun nama. Preprocessor #define dapat diletakkan di 
dalam program yang sama atau diletakkan dalam file yang terpisah dengan 
programnya. Kemudian nama filenya dapat dilibatkan di dalam program dengan 
menggunakan preprocessor directive #include.  
 
Aturan penulisan konstanta menggunakan #define : 
#define nama_konstanta nilai 
 
Contoh penggunaan #define sebagai berikut: 
#define pi 3.141592654 
#define umur 40 
#define pecahan float 
 
Contoh 2.3 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
 
#define utama      main 
#define mulai      { 
#define selesai } 
#define pecahan float 
#define cetak      printf 
#define masukkan    scanf 
 
utama() 
mulai 
pecahan rupiah,dollar,uang; 
   clrscr(); 
   cetak("$1 berapa rupiah = Rp "); 
   masukkan("%f",&rupiah); 
   cetak("Uang Anda ada berapa dollar = $ "); 
   masukkan("%f",&dollar); 
   uang = dollar * rupiah; 
   cetak("Uang Anda sebanyak = Rp %8.3f\n",uang); 
selesai 
 
Jika program pada Contoh 2.3 dijalankan, akan terlihat tampilan sebagai berikut: 
 
 
$1 berapa rupiah = Rp 10000 
Uang Anda ada berapa dollar = $ 3.5 
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Uang Anda sebanyak = Rp 35000.000 
 
2.7 Latihan 

1. Buatlah program C untuk mencari rata-rata 5 buah bilangan 34, 56, 91, 
11, dan 22. 

2. Buatlah program untuk menghitung luas volume bola.  
Rumus: volume = 4/3 x 3.14 x jari3 

3. Diketahui 3 buah lingkaran dengan posisi saling menindih seperti pada 
gambar. Jari-jari lingkaran A adalah 10 cm, jari-jari lingkaran B adalah 12 
cm, dan C adalah 14 cm. Dengan menggunakan program C hitunglah luas 
bagian yang diarsir. 
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