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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 Secara umum suatu struktur data terdiri dari beberapa bagian seperti 

himpunan nilai-nilai data dan sejumlah operasi dasar yang bekerja pada data 

tersebut menurut suatu algortima tertentu. Sebagai contoh bila nilai data yang 

dibicarakan adalah bagian dari himpunan bilangan riil, maka operasi-operasi yang 

dapat dilakukan pada himpunan tersebut hanya operasi tambah, kurang, bagi dan 

kali, sedangkan algoritma yang diterapkan pada himpunan data tersebut mungkin 

merupakan algoritma untuk mencari nilai maksimum atau minimum dari data 

yang data. 

 Dalam penerapannya seorang pengguna komputer hanya akan 

menggunakan fungsi-fungsi dasar yang ada tanpa memperhatikan secara terperinci 

algoritma yang digunakan maupun struktur dari tempat penyimpanan dimana data 

tersebut disimpan. Untuk itu dibuatlah suatu model yang dapat menyelesaikan 

suatu persoalan yang ada. 

 Seperti yang telah diketahui sebelumnya bahwa sebuah ungkapan 

aritmatika yang biasa kita gunakan dibangku sekolah disebut dengan notasi infix  

(contoh : A = C + D / B * C) sehingga kalkulator sederhanapun juga 

menggunakan notasi ini. Jika ekspresi yang digunakan oleh manusia akan 

digunakan oleh komputer, ekspresi tersebut harus diubah menjadi bentuk polish 
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notation, dimana polish notation ini berhubungan dengan penanganan konversi 

secara simbolik ekspresi suffix pada machine code. Dengan notasi infix, komputer 

akan sukar mengevaluasi ungkapan tersebut. 

 Disini dibuat suatu konsep yang sangat berguna didalam ilmu komputer 

untuk menulis ungkapan dengan menggunakan notasi tertentu melalui salah satu 

pemanfaatan tumpukan (stack). 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah pada Tugas Akhir ini adalah “ Bagaimana 

melakukan konversi notasi prefix, infix, dan postfix serta simulasi stack dalam 

struktur data dengan menggunakan program ? “ 

 

1.3. Pembatasan Masalah 

 Agar tidak meyimpang dari tujuan yang hendak dicapai, maka 

pembahasan masalah dibatasi pada hal-hal sebagai berikut  : 

1. Konversi notasi prefix, infix, dan postfix hanya digunakan pada tipe data 

abstrak dasar tumpukan (stack)  

2. Sistem ini hanya membandingkan masing-masing notasi yang memberi 

keuntungan dalam perhitungan aritmatika pada komputer. 

 

1.4. Tujuan 

Adapun tujuan dari pembuatan Tugas Akhir ini adalah untuk merancang dan 

membuat program konversi notasi prefix, infix, dan postfix serta simulasinya dalam 
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stack sehingga bisa diketahui konversi notasi mana yang lebih mudah digunakan 

untuk melakukan perhitungan aritmatika. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis membagi menjadi 5 bab, 

masing-masing bab membahas tentang : 

BAB I     : PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar belakang permasalahan, tujuan yang 

dicapai dengan adanya program yang dibuat oleh penulis, 

perumusan masalah, pembatasan masalah. 

BAB II    : LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi uraian mengenai teori-teori yang penulis gunakan 

dalam menyelesaikan permasalahan. Teori-teori ini meliputi teori 

TDA, stack, infix, prefix, postfix, Delphi. 

BAB III   : METODE PENELITIAN/PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini membahas tentang metode penelitian dan 

perancangan/desain yang digunakan dalam mengkonversi notasi 

prefix, infix, dan postfix serta simulasinya dalam stack. 

BAB IV   : IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 

Bab ini menjelaskan analisa permasalahan yang dilakukan dalam 

mengkonversi  notasi prefix, infix, dan postfix dan simulasi stack, 

melakukan evaluasi dan uji coba program. 
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BAB V   : PENUTUP 

Berisikan kesimpulan pembahasan permasalahan yang telah penulis 

lakukan.  

 

 

 

 

 


