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Diktat Pelatihan Olimpiade Komputer 

Oleh Fakhri 

 

Pertemuan ke – 2 : 

“Tipe Data dan Operator dalam Pemrograman” 

 

 

2.1 Tipe Data  

Tipe data adalah jenis dari suatu nilai pada pemrograman, baik itu angka, tulisan, atau bentukan user. Nilai – 
niai ini akan disimpan pada suatu variabel. Variabel adalah penyimpan nilai – nilai pada pemrograman yang 
diproses untuk mendapatkan output. Dalam pemrosesan suatu program, komputer memroses variabel sesuai 
dengan jenis atau tipe nilainya, oleh karena itu komputer membagi variabel yang digunakan berdasarkan tipe  
data masing – masing. Dari pembagian tipe – tipe data ini, komputer dapat menentukan tindakan apa yang 
dapat dan tidak dapat dia lakukan terhadap variabel data tersebut. 

Di bawah ini akan dijelaskan berbagai tipe – tipe data pada pemrograman pascal. Lalu untuk setiap pembagian 
tipe data akan disebutkan tipe – tipe data yang sangat sering digunakan dalam pemrograman pascal lalu dari 
tipe – tipe data tersebut, hafalkanlah nama dan range nilainya. Ini merupakan salah satu point vital dalam 
pemrograman. 

Pada penjelasan di bawah akan terdapat istilah deklrasi, deklarasi dapat diartikan sebagai ‘perkenalan’ yang 
pada pemrogaman pascal, sehingga mendeklarasikan variabel a sebagai tipe integer atau pada pascal. 

 var 

 a : integer; 

berarti ‘memperkenalkan variabel a yang dapat menyimpan tipe integer (dengan range 2
-16 

2 
16

+1) kepada 
komputer. Bagian dengan font berwarna merah dan italic menandakan script pascal. 

Peru diingat bahwa tipe – tipe data di bawah ini bukanlah seluruh tipe data pada pascal, tetapi hanyalah tipe – 
tipe data yang populer digunakan dalam pemrograman pacal. 

Tipe – tipe data itu adalah : 

 

2.1.1 Tipe Bilangan Bulat 

Pada bilangan bulat, terdapat tipe – tipe yaitu  

Tipe Range Nilai Ukuran (bit) 

int64 2
32

 s/d 2
32

-1 64 

Longint -2147483648 s/d 2147483647 32 

Word 0 s/d 65535 16 

integer -32768 s/d 32767 16 

shortint 128 s/d 127 8 

Byte 0 s/d 255 8 

Pengaplikasiannya pada program pascal terdapat pada begian deklarasi tipe data, yaitu : 

var 

n : integer; 
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l : longint; 

b : byte; 

Pada pengaplikasiannya, tipe data integer digunakan untuk pemrosesan data yang tidak membutuhkan angka 
berkoma alias hanya bilangan – bilangan bulat / diskrit. Dan untuk olimpiade, tipe data ini adalah tipe data 
yang paling dipakai. Dari banyak tipe di dalam tipe bilangan bulat ini, tipee yang paling banyak digunakan 
adalah integer, longint, dan int 64. 

 

2.1.2 Tipe Bilangan Real 

Pada bilangan real terdapat tipe – tipe, yaitu  

Tipe Range Nilai Ukuran (byte) 

extended 3.4 x 10
-4932

 s/d 1.1 x 10
4932 

32 

double 5 x 10
-324

 s/d 1.7 x 10
308 

16 

real 2.9 x 10
-39

 s/d 1.7 x 10
38

 16 

Single 1.5 x 10
-45

 s/d 3.4 x 10
38 

8 

Pengaplikasiannya pada program pascal terdapat pada begian deklarasi tipe data, yaitu : 

var 

r : real; 

d : double; 

Pada pengaplikasiannya, tipe data real digunakan untuk pemrosesan data yang tidak bulat, seperti dalam 
perhitungan – perhitungan yang melibatkan π (3.14) dan masih banyak lagi contohnya. Dari banyak tipe di 
dalam tipe bilangan bulat ini, tipe yang paling banyak digunakan adalah real. 

 

2.1.3 Tipe Boolean 

Tipe boolean yang ada pada pascal, yaitu : 

Tipe Range Nilai Ukuran (byte) 

boolean true, false
 

1 

Tipe ini hanya memiliki 2 buah nilai, yaitu true (benar) dan false (salah). Pengaplikasiannya pada program 
pascal terdapat pada begian deklarasi tipe data, yaitu : 

var 

b : boolean; 

tipe ini akan sangat berguna dalam proses koreksi program. 

 

2.1.4 Tipe Karakter 

Pada bilangan real terdapat tipe – tipe, yaitu  

Tipe Ukuran (bit) 

char 8 

Pengaplikasiannya pada program pascal terdapat pada begian deklarasi tipe data, yaitu : 

var 

c : char; 
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Pada pengaplikasianny, tipe data chardigunakan untuk pemrosesan sebuah karakter, karakter yang digunakan 
pada pascal adalah karakter ASCII. Karakter dapat dibandingkan besar kecilnya, atau diakses melalui kode 
angka ASCII. 

 

2.1.5 Tipe String 

Tipe String merupakan kelanjutan dari tipe char. String merupakan tipe dengan nilai yaitu sebuah karakter atau 
kumpulan beberapa karakter, dapat membentuk huruf, kata, kalimat, atau lebih tergantung panjang string 
yang kita deklarasikan (perkenalkan) kepada komputer. Contohnya pada komputer : 

var 

s : string; 

st : string[10]; 

pada s : string; , berarti kita memperkenalkan s yang bertipe string kepada komputer. Panjang tring default 
pada program pascalversi lama adalah sepanjang 255 karakter, sehingga pendeklarasian seperti ini akan sama 
dengan s : string[255];. Lalu st : string[10]; memberikan panjang st yaitu 10 karakter. String akan dijelaskan 
pada pertemuan ke 8. 

 

2.1.6 Tipe Larik / Array 

Array dapat dideskripsikan sebagai tabel, baik itu satu, dua, tiga, atau berapapun dimensinya. Tipe Larik ini 
akan dijelaskan pada pertemuan ke delapan. 

 

2.1.7 Tipe Terbilang  

Contoh tipe terbilang adalah : 

type 

tipehari  = {senin, selasa, rabu, kamis, jumat, sabtu, minggu}; 

var 

hari : tipehari; 

Tipe terbilang mempermudah dalam pernyataan hari ini sehingga senin dapat dikatakan sebagai nilai 1, selasa 
sebagai nilai 2, dan seterusnya. Tipe ini jarang digunakan dalam praktek olimpiade komputer, tetapi pada soal 
– soal teori, tipe ini dapat muncul. 

 

2.1.8 Tipe Record 

Contohnya adalah : 

type 

siswa =  record 

 nama : string; 

 nis : integer; 

 nilai : integer; 

 end; 

var 

ali : siswa; 

Tipe record seperti pada contoh di atas menyababkan variabel ali yang beripe siswa memiliki tipe cabang, yaitu 
nama, nis, dan nilai. Penyebutan variabel ini dapat dilakukan sebagai berikut : 
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ali.nama 

 ali.nis 

 alil.nilai 

Tipe record juga merupakan tipe yang jarang digunakan pada olimpiade komputer, sama seperti tipe terbilang.  

 

 

2.2 Operator 

Dari berbagai macam tipe data variabel yang telah dijelaskan, akan terdapat berbagai macam proses yang 
dapat dilakukan terhadap variabel – variabel tersebut. Perlakuan atau proses ini pun bisa berbeda - beda pada 
tiap tipe data. Pada penjelasan operator – operator akan diurutkan beberapa operator menurut prioritas. 
Maksud dari prioritas ini adalah proses yang didahulukan oleh compiler pascal. Sama seperti tambah dan kali 
pada matematika, pada komputer kali lebih diprioritaskan daripada tambah, sehingga proses perkalian 
didahulukan dibandingkan tambah pada suatu pernyataan matematis. 

 

2.2.1 Operator Assignment 

Assignment berarti pemberian nilai. seperti pada awal point 2.1 telah dijelaskan mengenai variabel. Variabel 
dapat diisi dengan suatu nilai menggunakan operator assignment.  

Operator Nama operator 

:= Assignment
 

Operator ini memiliki arti ‘diisi nilai’. Hal ini dapat diihat melaui contoh berikut : 

var 

i : integer; 

r : real; 

begin 

i := 1; 

r := 2.5; 

end; 

dari contoh di atas dapat diartikan bahwa i ‘diisi nilai’ 1, sehingga memiliki nilai satu, lalu variabel r diisi nilai 
2.5. 

 

2.2.2 Operator Aritmatika 

Operator – operator aritmatika d : 

Operator Nama operator 

Tipe yang 
dapat 

dioperasikan 

Hasil Operasi 

 

* Perkalian
 

Bulat Bulat 

Real Real 
 

/ Pembagian
 

Bulat Real 

Bulat Bulat 
 

div Pembagian Bulat Bulat 
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mod Modulo
 

Bulat Bulat 
 

+ Tambah 

Bulat Bulat 

Real Real 

String String 

Char String 
 

- Kurang 
Bulat Bulat 

Real Real 
 

Maksud dari dua kolom terkanan adalah jika dua buah variabel dengan tipe tertentu di operasikan 
menggunakan suatu operator hasilnya akan memberikan nilai yang bertipe sesuatu. Aplikasinya sebagai 
berikut : 

var 

c : char; 

s : string; 

i,j : integer; 

r,e : real; 

 

begin 

c := ‘d’; 

s := c + c; 

s := s + s; 

r := 1.1; 

i := 4; 

e := r + 4; 

j := 3; 

r := i / j; 

j := i + 10; 

end. 

Contoh di atas adalah contoh yang valid. Penjumlahan string atau karakter akan menghasilkan penempelan 2 
buah string atau karakter. Seperti pada s := c + c; s akan bernilai “dd”yang merupakan sebuah string. Lalu pada 
r := i / j;  r akan bernilai 1.333 yang bertipe real sekalipun yang dibagi dan membagi yaitu i dan j bertipe 
integer. 

2.2.3 Operator Bit 

Operator ini memroses bit suatu variabel. Bit suatu variabel didapat dari konversi nilai suatu variabel menjadi 
bilangan biner. Biner adalah bilangan yang terdiri dari 1 dan 0 dengan aturan konversi yaitu melalui 
pemangkatan. Operator – operatornya adalah : 
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Operator Operasi 

not Invers 

and Logika and 

or Logika or 

xor Logika xor 

shl Bit geser 1 digit ke kiri 

shr Bit geser 1 digit ke kanan 

Tabel logika untuk operasi logika and :                      Tabel Logika untuk operasi logika or : 

A B A and B 

1 1 1 

1 0 0 

0 1 0 

0 0 0 

 

Tabel Logika untuk operasi logika xor :        Operator logika untuk operasi not : 

 

 

 

Tabel Logika untuk operasi shl :           Operator logika untuk operasi shr: 

A A shl 1 A shl 2 

1 10 100 

0 0 0 

 

Contoh – contoh di atas menggunakan variabel A dan B yang berisi nilai 1 atau 0 (biner dari 1 = 1 dan 0 = 0). 
Satu dapat dianggap true dan nol false. Operator not, and, or, dan xor memiliki fungsi dan cara kerja yang 
sama dengan fungsi logika pada matematika. Lalu untuk shl dan shr, shl berfungsi menggeser bit biner ke kiri 
sebanyak perintah yang diberikan. Penggeseran ke kiri menyebabkan tambahan bit 0 di kanan bit awal. Lalu 
untuk shr, bit digeser ke kanan dengan penghapusan bit paling kanan. 

 

2.2.4 Operator Boolean 

Operator boolean memiliki fungsi yang sama dengan operator pada logika matematika dan mirip dengan 
operator bit.  

 

 

 

A B A or B 

1 1 1 

1 0 1 

0 1 1 

0 0 0 

A B A xor B 

1 1 0 

1 0 1 

0 1 1 

0 0 0 

A not A 

1 0 

0 1 

A A shr 1 A shr 2 

111 11 1 

100 10 1 
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Tabel logika untuk operasi logika and :                      Tabel Logika untuk operasi logika or : 

A B A and B 

True True True 

True False False 

False True False 

False False False 

 

Tabel Logika untuk operasi logika xor :        Operator logika untuk operasi not : 

A B A xor B 

True True False 

True False True 

False True True 

False False False 

 

Kerja operator boolean ini sama seperti operasi logika matematika. 

 

2.2.5 Operator Pembanding 

Operator Operasi Tipe data yang dapat dioperasikan 

= Sama dengan bilangan bulat, real, dan string 

<> Tidak sama dengan bilangan bulat, real, dan string 

< Kurang dari Bilangan bulat, real, dan string 

> Besar dari Bilangan bulat, real, dan string 

<= Kurang dari atau sama dengan Bilangan bulat, real, dan string 

>= Besar dari atau sama dengan Bilangan bulat, real, dan string 

Operator pembanding ini berfungsi sebagaimana layaknya pada perbandingan matematika. 

 

2.2.6 Prioritas Operator 

jika operator – operator terletak pada satu operasi yang sama, komputer akan menentukan operasi mana yang 
didahulukan. Urutan dari yang paing didahulukan adalah : 

Operator Tingkat prioritas 

Not 1 

* / div mod and shl shr 2 

+ - or xor 3 

= <><><= >=  4 

 

  

A B A or B 

True True True 

True False True 

False True True 

False False False 

A not A 

True False 

False True 
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2.3 Soal dan Latihan 

1.Ubahlah ekspresi matematika di bawah ini menjadi ekspresi dalam bahasa pascal!  

 a. E = m . c
2
 

 b. L = ½ . a . t 

 c. 𝑥 =
−𝑏± 𝑏2−4𝑎𝑐

2𝑎
 

 

2. Dari soal nomor 1, buatlah program dalam bahasa pascal yang memberikan output  

 a. E dari fungsi di nomor 1a dengan input user untuk variabel m dan c 

 b L dari fungsi di nomor 1a dengan input user untuk variabel a dan t 

 c. x dari fungsi di nomor 1a dengan iinput user untuk variabel a, b, dan c; 

     Gunakan tipe bilangan yang tepat! 

      Tambahan : x
2
 dalam pascal dituliskan sebagai : sqr(x) 

 x dalam pascal dituliskan sebagai : sqrt(x) 

 

3. Tuliskan program konversi suhu dari celcius menjadi fahrenheit, kelvin, dan reamur! Input berupa suhu 
celcius dan outputnya adalah 3 suhu lainnya. 

 

4. Tuliskan program yang menginput 2 angka, a dan b,  lalu mengeluarkan output ‘true’ untuk a > b dan ‘false’ 
untuk a <= b! 

 

5. Tuliskan program yang mengkonversi pecahan campuran menjadi pecahan biasa! Input terhadap tiga 
variabel, a sebagai nominal, b sebagai pembilang, dan c sebagai penyebut! 

 

 


