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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Konsep Dasar Program 

Menurut Binanto (2009:1) kata program dan pemrograman dapat diartikan 

sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan instruksi-instruksi tersendiri yang biasanya disebut source 

code yang dibuat oleh programmer. 

2. Mendeskripsikan suatu keseluruhan bagian dari software yang executable. 

3. Program merupakan himpunan atau kumpulan instruksi tertulis yang dibuat 

oleh programmer atau suatu bagian executable dari suatu software. 

4. Pemrograman berarti membuat program komputer. 

5. Pemrograman merupakan suatu kumpulan urutan perintah ke komputer untuk 

mengerjakan sesuatu. Perintah-perintah ini membutuhkan suatu bahasa 

tersendiri yang dapat dimengerti oleh komputer. 

Sedangkan menurut Yulikuspartono (2009:29) mengemukakan bahwa, 

“program merupakan sederetan instruksi atau statement dalam bahasa yang 

dimengerti oleh komputer yang bersangkutan”. 

Menurut Shelly dan Vermaat (2012:664) program komputer adalah 

sekumpulan perintah yang memberitahukan komputer bagaimana mengerjakan 

tugas-tugasnya.Programmer komputer, terkadang disebut pengembang, menulis 

dan memodifikasi komputer.Untuk menciptakan sebuah program, pemrograman 

biasanya menulis atau membuat kode perintah-perintah dalam program dengan 

menggunakan bahasa pemrograman. 
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Bahasa pemrograman adalah sejumlah kata kode, dan symbol yang 

membuat programmer dapat menyampaikan perintah kepada 

komputer.Programmer menggunakan sebuah perangkat pemrograman untuk 

menciptakan program. Program yang memudahkan  pengguna dalam membangun 

program yang disebut perangkat pemrograman. Sama halnya dengan manusia 

yang mengucapkan berbagai bahasa (Inggris, Spanyol, Perancis, dan lain-

lain).Programmer menggunakanbahasa pemrograman dan perangkat untuk 

menciptakan program. 

Menurut Munir (2011:13) mengemukakan bahwa “Bahasa pemrograman 

adalah bahasa komputer yang digunakan dalam menulis program.” Untuk itu, 

bahasa pemrograman dibagi menjadi 4 (empat) tingkatan yaitu: 

1. Bahasa Mesin (Machine Language)  

Bahasa pemrograman yang hanya dapat dimengerti oleh mesin komputer 

yang didalamnya terdapat Central Processing Unit (CPU) yang hanya mengenal 

dua keadaan yang berlawanan, yaitu: 

a. Bila terjadi kontak atau ada arus bernilai 1.  

b. Bila tidak terjadi kontak atau arus bernilai 0.  

2. Bahasa Tingkat Rendah (Low Level Language)  

Karena banyak keterbatasan yang dimiliki bahasa mesin maka dibuatlah 

simbol yang mudah diingat yang disebut dengan mnemonic (pembantu untuk 

mengingat). 

Contoh : Bahasa Assembler, yang dapat menerjemahkan mnemonic.  

3. Bahasa Tingat Menengah (Middle Level Language) 
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Bahasa pemrograman yang mengguanakan aturan-aturan gramatikal dalam 

penulisan pernyataannya, mudah untuk dipahami, dan memiliki intruksi-intruksi 

tertentu yang dapat langsung diakses oleh komputer. 

Contoh : Bahasa C 

4. Bahasa Tingkat Tinggi (High Level Language)  

Bahasa pemrograman yang dalam penulisan pernyataannya mudah 

dipahami secara langsung. 

a. Bahasa Berorientasi pada Prosedur (Procedure Oriented Language) 

Contoh: Algoritma, Fortran, Pascal, Basic, Cobol.  

b. Bahasa Berorientasi pada Masalah (Problem Oriented Language) 

Contoh: Report Program Generator (RPG). 

Sedangkan menurut dipraja (2014:26), programming language(bahasa 

pemrograman) merupakan suatu sintak untuk mendefinisikan program komputer, 

bahasa ini memungkinkan seorang programmerdapat membuat suatu program 

aplikasi. 

2.2. Pengertian Bahasa C# 

Menurut handoyo (2011:9), C# ( C sharp) adalah” sebuah bahasa 

pemrograman berbasis objek yang didukung oleh Microsoft .NET framework” . 

Microsoft .NET Framework adalah perantara agar aplikasi dengan bahasa 

pemrograman yang didukung dapat berkomunikasi dengan sistem operasi yang 

digunakan oleh komputer kebanyakan orang.Selain itu, .NET Framework juga 

memungkinkan C# untuk berkomunikasi dengan bahasa pemrograman lainnya 

yang juga didukung oleh .NET Framework seperti VB .NET, F#, atau C++”. 
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Bahasa C# hanya dapat digunakan pada sistem operasi windows.Namun 

sesungguhnya, aplikasi C# dapat digunakan dalam berbagai macam sistem operasi 

baik windows (dengan menggunakan .NET Framework), Mac OS, Linux, serta 

sistem operasi berbasis UNIX lainnya (dengan menggunkan Mono 

Framework).Bahasa pemrograman C# juga banyak digunakan untuk membangun 

berbagai macam aplikasi seperti aplikasi web, aplikasi desktop, aplikasi zune, 

aplikasi permainan (desktop dan XBOX), dan jenis aplikasi lainnya.  

Menurut Enterprise (2014:4), C# merupakan bahasa pemrograman 

berbasis objek”. Bahasa pemrograman berbasis objek (PBO) merupakan suatu 

gaya pemrograman (atau paradigma pemrogrman). Ada juga paradigma 

pemrograman lain seperti C, Fotran, Pascal bisa menggunakan semua paradigma 

pemrograman. Tetapi paradigma tersebut lebih fokus pada aksi, sedangkan bahasa 

pemrograman berbasis objek (PBO) fokus pada data. 

Menurut Wahana Komputer (2008:16) mengatakan bahwa “ Visual C# 

atau Microsoft Visual Studio C# adalah sebuah alat bagi para pengembang 

software yang syarat dan fungsi-fungsi yang memanjakan para pengembang 

software untuk menyelesaikan proyek besar maupun proyek kecil untuk teknologi 

.NET”. 

2.2.1. Sintaks Dasar C# 

1. Fungsi Consol.Write() dalam bahasa C# 

Menurut Handoyo  (2011:13) menyataka bahwa “ FungsiConsole.Write() 

digunakan didalam bahasa C# untuk menampilkan informasi ke layar”. 

 

 



10 
 

 
 

2. Fungsi console.ReadLine() danTryparse() dalam bahasa C#  

Menurut Handoyo (2011:14) menyatakan bahwa “Fungsi 

Console.ReadLine() digunakan untuk meminta nilai yang dimasukaan oleh 

user (disebut juga input) didalam bhasa C#”. Namun nilai yag diberi 

Console.ReadLine() bertipe String. Untuk mengubah tipe yang kita 

inginkan, kita perlu menggunkan Tryparse(). 

3. Perintah IF() 

Menurut Handoyo (2011:14) menyatakan bahwa “Perintah if() digunakan 

untuk memberikan syarat pada satu atau sekumpulan statement”. 

4. Perintah Perulangan  

Menurut Handoyo (2011:17) menyatakan bahwa “Perintah perulangan 

(loop statement) adalah perintah untuk mengulang satu atau lebih 

statement sebayak beberapa kali. Loop statement digunakan agar kita tidak 

perlu menuliskan satu atau sekumpulan statement berulang-ulang”. 

Terdapat penjelasan pengertian C# dari para ahli dalam situs 

https://www.codepolitan.com/pengenalan-bahasa-pemrograman-c-587effa1cb95b 

yaitu: 

C# atau yang dibaca C sharp adalah bahasa pemrograman sederhana yang 

digunakan untuk tujuan umum. Dalam artian, bahasa pemrograman ini dapat 

digunakan untuk berbagai fungsi, misalnya untuk pemrograman server-side pada 

website, membangun aplikasi desktop ataupun mobile, pemrograman game dan 

sebagainya. Selain itu C# juga bahasa pemrograman yang berorientasiobjek, jadi 

C# juga mengusung konsep objek seperti inheritance, class, polymorphism dan 

.NETFramework,encapsulation. 

https://www.codepolitan.com/pengenalan-bahasa-pemrograman-c-587effa1cb95b
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemrograman_berorientasi_objek
https://id.wikipedia.org/wiki/.NET_Framework
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Dalam prakteknya C# sangat bergantung dengan framework yang disebut 

framework inilah yang nanti digunakan untuk mengcompile dan menjalankan 

kode C#.C# dikembangkan oleh Microsoft dengan merekrut Anders 

Helsberg.Tujuan dibangunnya C# adalah “sebagai bahasa pemrograman utama 

dalam lingkungan .NET Framework (lihat C#)”. Banyak pihak juga yang 

menganggap bahwa Java dengan C# saling bersaing, bahkan ada juga yang 

menyatakan jika pernah belajar Java maka belajar C# akan sangat mudah dan 

begitu juga sebaliknya. Anggapan tersebut sebenarnya tidak salah karena perlu 

diketahui sebelum adanya C# Microsoft mengembangkan J++ dengan maksud 

mencoba membuat Java agar berjalan pada platform Windows, karena adanya 

masalah dari pihak luar maka Microsoft menghentikan proyek J++ dan beralih 

untuk mengembangkan bahasa baru yaitu C#. 

2.2.2. Integrated Development Environment (IDE) untuk C 

Dalam mengembangkan aplikasi ataupun fungsi-fungsi lain yang berbasis 

C#, kita perlu IDE (Integrated Development Environment) untuk membantu 

pekerjaan kita. Di Windows kita dapat menggunakan Visual Studioyang memiliki 

fitur yang sangat lengkap. Akan tetapi tidak semua dari kita memakai OS 

(Operating System) Windows dan memiliki kapasitas harddisk yang memadai 

karena perlu diketahui Visual Studio ini sangat memakan tempat di harddisk kita. 

Karena itu ada IDE alternatif Visual Studio yaitu Xamarin Studio yang bisa 

dipakai lintas platform yang fiturnya menurut saya tidak kalah hebatnya dengan 

Visual Studio dan lebih dari cukup untuk membangun aplikasi C#. Selain itu ada 

juga tool seperti SharpDevelop namun sepertinya hanya bisa untuk platform 

https://id.wikipedia.org/wiki/C_sharp
https://www.microsoft.com/net/download/framework
http://www.monodevelop.com/download/
https://sourceforge.net/projects/sharpdevelop/?source=typ_redirect
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Windows. Mungkin bagi pengguna yang memakai OS selain windows dapat 

memakai Monountuk pengganti .NET Framework. 

Sebenarnya penulis sendiri lebih suka menggunakan Sharp Develop 

karena mengingat spesifikasi laptop yang memiliki processor Atom dan 

dipersenjatai harddisk sebesar 18 GB, selain itu juga Sharp Develop juga mudah 

digunakan oleh pemula seperti saya. Jadi kesimpulannya untuk platform Windows 

kamu bisa memilih dari ketiga itu atau mau semuanya juga terserah, akan tetapi 

untuk OS Mac OS X dan Linux kamu hanya dapat memakai Xamarin Studio. 

2.2.3. Struktur Program atau Kode pada C 

Dalam pemrograman C# (kemungkin juga berlaku untuk beberapa 

pemrograman lainnya) memiliki 5 struktur dasar yang harus diingat yaitu, 

1.Resource atau library 

Struktur pertama ini merupakan pendefinisian library apa yang harus ada 

pada program kita atau library apa yang kita impor. 

2.Namespace 

Struktur kedua ini adalah nama dari project kita. 

3. Nama Class 

Struktur ketiga ini berbicara tentang apa nama dari Class yang kita buat 

dan bisa juga langsung diberi penanda seperti Main Class yang menandakan 

bahwa Class tersebut Class utama. 

4. Deklarasi Method 

Struktur keempat ini merupakan pendeklarasian method sebagai awalan 

untuk menjalankan method atau perintah yang ada di dalamnya, jika didefinisikan 

dengan "Main" maka method tersebut yang dijalankan pertama kali oleh compiler. 

http://www.mono-project.com/download/
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5.Method atau Command 

Struktur kelima adalah method atau perintah yang kita berikan untuk di 

eksekusi oleh compiler. 

Ketentuan dalam mendefinisikan variabel 

Kita bebas dalam menamakan variabel sesuai kehendak kita, namun tetap 

ada ketentuan dalam mendefinisikan yaitu, Pertama awalan variable tidak boleh 

angka.Kedua tidak boleh mengandung karakter khusus seperti $, #,%,+,- dan 

sebagainya. Ketiga tidak boleh ada variabel yang memiliki spasi seperti "na ma". 

Jadi kesimpulannya gunakan nama variabel yang aman seperti; nama, nama1, 

nama_ , nama_depan. 

2.2.4.Tipe Data C 

Tipe data dalam C# secara sederhana digambarkan seperti pada skema 

berikut : 

 

Sumber: https://www.codepolitan.com/pengenalan-bahasa-pemrograman-

c-587effa1cb95b 

Gambar II.1Skema Tipe Data 

https://www.codepolitan.com/pengenalan-bahasa-pemrograman-c-587effa1cb95b
https://www.codepolitan.com/pengenalan-bahasa-pemrograman-c-587effa1cb95b
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Pada skema diatas memang tidak ada string karena string berbeda dari tipe 

data diatas, jika digambarkan maka string berada di atas skema tersebut.Yang 

Pertama kita akan membahas tipe data integral yang terdiri atas int, uint, byte, 

sbyte, shor, ushort, long, ulong dan char. Berikut merupakan tabel secara lengkap 

dari tipe data integral ini. 

Tabel II.1 

Tabel Tipe Data Intergral

 

Sumber: https://www.codepolitan.com/pengenalan-bahasa-pemrograman-

c-587effa1cb95b 

Dasar dari tipe data integral sebenarnya hanya ada empat yaitu byte, short, 

int, long yang semuanya tipe data angka tanpa desimal dan memiliki panjang 

cakupan angka yang berbeda. Lalu kenapa ada tipe data char yang jelas-jelas 

bukan angka, Ini dikarenakan suatu huruf oleh komputer pada dasarnya dapat 

dimasukkan ke bilangan tunggal, sehingga charakan disamakan dengan tipe data 

integral. Kemudian saat kita menggunakan tipe data char maka komputer tahu 
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untuk harus memperlakukan char sebagai sebuah huruf, sehingga ketika kita ingin 

menampilkan suatu char yang muncul adalah huruf dan bukan angka. Contoh tipe 

data int selain char int a = 3400 ,byte b = 340 untuk long dan short sama, hanya 

saja beda rentang seperti pada tabel yang ditunjukkan. Kemudian untuk char 

contohnya char a = 'a' dengan tanda petik satu, yang mana berbeda dengan string 

yang tanda petik dua.Kemudian yang kedua kita berlanjut ke tipe data Floating 

Point dan Decimal , berikut merupakan tabel dari tipe data tersebut : 

Tabel II.2 

Tabel Tipe Data Floating Point dan Decimal 

 

Sumber:https://www.codepolitan.com/pengenalan-bahasa-pemrograman-c-

587effa1cb95b 

tipe data yang kedua ini sangat berhubungan dengan angka desimal, sehingga jika 

kamu mau menggunakan angka yang memiliki koma harus memakai tipe data ini. 

Contohnya double a = 1.34234 kemudian float b = 2.321f (Untuk float 

belakangnya harus diberi "f") dan decimal c = 3.232m (Untuk decimal 

belakangnya harus diberi "m" atau "M"). 

Kemudian lanjut yang ketiga yaitu tipe data boolean dan string, tipe data 

boolean hanya mengandung True dan False sama seperti pada bilangan biner yang 

hanya memiliki nilai 1 dan 0. Contoh tipe data boolean adalah bool a = 3 < 2 
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maka akan menghasilkan nilaiFalse, namun jika tandanya dibalik menjadi ">" 

akan menghasilkan nilai True . Lalu tipe data string seperti yang telah dijelaskan 

sebelumnya merupakan tipe data yang berupa teks seperti "Hello World", "Belajar 

C#" dan sebagainya. 

2.2.5.Operator Dasar C 

Operator dasar dalam C# terbagi atas + ,-, *, / dan %. Operator + adalah 

operator pertambahan seperti int a = 3 + 4 = 7. Operator - adalah operator 

pengurangan seperti int a = 5 - 4 = 1. Operator * adalah operator perkalian seperti 

int a = 3 * 4 = 12. Operator / adalah operator pembagian seperti int a = 8 / 4 = 2. 

Operator % adalah operator modulus seperti int a = 5 % 4 = 1 . 

2.2.6.Visual Studio 2010 

Visual Studio .NET adalah sebuah tools pengembangan perangkat lunak 

untuk membangun aplikasi ASP Web, layanan XML Web, aplikasi desktop, dan 

aplikasi mobile. Visual Basic .NET, Visual C++ .NET, Visual C# .NET, dan 

Visual 18 J# .NET; semuanya menggunakan Integrated Development Evironment 

(IDE) atau lingkungan pengembangan terintegrasi yang sama yang membolehkan 

mereka untuk saling berbagi tools dan fasilitas dalam pembuatan solusi yang 

memadukan beberapa bahasa (mixed – language solutions). Selain itu, bahasa -

bahasa ini mempengaruhi fungsionalitas dari .NET Framework, dan menyediakan 

pengaksesan ke kunci teknologi yang menyederhanakan proses pengembangan 

dari aplikasi ASP Web dan layanan XML Web. 

1.Sistem operasi yang didukung 

a. Windows Server 2008 R2 (berbasis x64) 

b. Windows 7 (berbasis x86 dan x64) 
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c. Windows Server 2008 (semua edisi berbasis x86 dan berbasis x64) Bersama- 

sama dengan Paket Layanan 2 

d. Windows Vista (semua x86-x64 berbasis dan edisi kecuali Starter Edition) 

bersama-sama dengan Paket Layanan 2 

e. Windows Server 2003 R2 (semua edisi x86-x64 berbasis dan) 

f. Windows Server 2003 (semua x86-semua x64 berbasis dan edisi) bersama-

sama dengan Paket Layanan 2. Catatan Anda harus memiliki MSXML 6.0 

diinstal untuk menerapkan paket layanan ini pada komputer yang menjalankan 

Windows Server 2003. Untuk informasi selengkapnya tentang cara 

mendapatkan MSXML 6.0, kunjungi website Microsoft berikut: 

1) Microsoft Core XML Services (MSXML) 6.0 

2) Windows XP Service Pack 2 (SP2) atau versi Windows XP 

3) Windows XP (semua berbasis x86 edisi kecuali edisi Starter) bersama-

sama dengan Paket Layanan 3 

2.Arsitektur didukung 

a.  32-bit (x86) 

b.  (x64) 64-bit (WOW) 

3. Persyaratan perangkat keras 

a. 1.6 gigahertz (GHz) atau prosesor yang lebih cepat 

b. 1.024 MB RAM (1.5 GB jika menjalankan mesin virtual) 

c.  5.5 GB ruang hard disk yang tersedia 

d.  Kandar keras 5.400 RPM 

e. DirectX 9-mampu kartu video yang berjalan di 1.024 × 768 atau tampilan 

resolusi yang lebih tinggi 

http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?familyid=993c0bcf-3bcf-4009-be21-27e85e1857b1
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f. Kandar DVD 

2.3.Peralatan Pendukung (Tool System) 

Suatu program yang baik, akan membutuhkan peralatan pendukung untuk 

menunjang keberhasilan program itu sendiri dan untuk menjelaskan kepada 

pengguna fungsi dari suatu aplikasi yang dapat bekerja dengan suatu bentuk 

logika yang digambarkan dengan symbol-simbol. Peralatan pendukung yang 

digunakan dalam pembuatan program ini adalah sebagai berikut: 

2.3.1. Diagram Alur (Flowchart) 

Menurut Kadir (2012:12) “diagram alur (flowchart) adalah suatu standar 

untuk mengembangkan suatu peroses. Setiap langkah dalam algoritma dinyatakan 

dengan sebuah simbol dan aliran setiap langkah (dari suatu langkah ke langkah 

yang lain) dinyatakan dengan garis yang dilengkapi panah.” 

2.3.2. Hierarchy Input Process Output (HIPO) 

Menurut Khurana (2012:100) “ HIPO (Hierarcy Input Process Output) 

diagram telah dibangun tahun 1970 oleh IBM sebagai desain notasi untuk 

menggambarkan sebuah sistem”.Diagram ini lebih jauh menjadi masukan yang 

bagus untuk menerangkan secara menyeluruh tentang desain suatu program. 

Dalam beberapa pilihan, sistem analisis selau menggunakan HIPO diagram untuk 

menampilkan Top-Level View dari sebuah fungsi tampilan sebuah sistem dan 

fungsi dari setiap komponennya menjadi sebuah sub fungsi. Kemudian bisa juga 

dibilang HIPO diagram sangat berguna dalam menganalisa desain bahasa 

pemrograman untuk programmers.Sebuah HIPO diagram biasanya terdiri dari 

beberapa elemen : 

1. Sebuah kumpulan Top-level diagram 
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2. Sebuah kumpulan Detailed diagram 

3. Sebuah Visual Table Of Content (VTOC) dimana terdiri dari pohon atau 

graph-structured directory 

Tetapi saat ini HIPO juga banyak di gunakan sebagai alat desain dan 

teknik dokumentasi dalam siklus pengembangan sistem. Fungsi utamanya adalah 

sebagai berikut: 

1. Untukmenyediakansuatustrukturgunamemahamifungsi-fungsidari 

systemuntuklebihmenekankanfungsi-fungsi yang harus di selesaikanoleh 

program yang digunakanuntukmelaksanakanfungsitersebut. 

2. Untuk menyediakan penjelasan yang jelas dari input yang harus digunakan 

dan output yang dihasilkan oleh masing-masing fungsi tiap-tiap tingkatan 

dari diagram-diagram HIPO. 

3. Untuk menyediakan output yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan pemakai. 

 Jenis-jenis Diagram dalam paket HIPO berisi tiga jenis diagram, yaitu : 

a. Daftarisi Visual/ Visual Tabel of Contents (VTOC), yang terdiridarisatu 

diagram hirarkiataulebih. Visual Tabel of Contents menggambarkan 

seluruh program HIPO baik rinci maupun ringkasan yang tersetuktur. 

Pada diagram ini nama dan nomor dari program HIPO diidentifikasi. 

Struktur paket diagram dan hubungan fungsi juga diidentifikasi dalam 

bentuk hirarki. Keterangan masing-masing fungsi diberikan pada bagian 

penjelasan yang diikut sertakan dalam diagram ini.Visual Tabel of 

Contents ini dapat digambarkan sebagai berikut : 
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Sumber: www.hit.ac.il 

Gambar II.2Visual Tabel of Contents 

b. Diagram ringkas/ Overview Diagram yaituseri diagram fungsional. 

Masing-masing diagram dihubungkandengansalahsatufungsisistem. 

Diagram ringkasanmenggambarkanfungsidanreferensiutamadarisuatu 

sistem. Fungsi dan referensi ini diperlukanoleh program 

untukmemperluasfungsisampaiuraian yang terkecil. Diagram iniberisi 

input, proses dan output darifungsikhusus.Input pada diagram ini berisi 

item-item data yang dipakai oleh proses, sedangkan proses merupakan 

urutan langkah-langkah yang menjelaskan fungsi yang sedang dijalankan 

untuk menghasilkan suatu output. Output berisikan item-item data yang 

dihasilkan dan diubah oleh proses. 

Anak panah pada diagram ringkasan dari input ke proses menunjukan 

hubungan antara item data di input dan langkah-langkah proses, sedangkan anak 

panah dari proses ke output menunjukan hubungan tahap-tahap proses dan item 
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data output.Penjelasan tentang tahap-tahap proses, item data input dan output 

diberikan pada bagian extended description. Penjelasan ini juga mengarah pada 

diagram yang lebih rendah, kode dan dokumentasi non-HIPO. 

 

Sumber: www.hit.ac.il 

Gambar II.3Overview Diagram 

c. Diagram rincian/ detail diagram yaitu suatu seri dengan fungsional dan 

masing-masing diagram dihubungkan dengan sebuah sub-fungsi 

sistem. Diagram rinci merupakan diagram yang paling rendah dalam 

diagram yang terdapat dalam paket HIPO. Diagram rinci berisi unsur-

unsur paket dasar. Fungsi dari diagram ini adalah menjelaskan fungsi-

fungsi khusus, menunjukan item-item output dan input yang khusus 

dan menunjukan diagram rinci lainnya. 
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Sumber: www.hit.ac.il  

Gambar II.4Diagram  Rincian 

 

 


