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• Tujuan Instruksional

• Proses konsolidasi tanpa separator

• Proses konsolidasi dengan separator

• Kasus

• Tugas

Overview
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• Menjelaskan manfaat proses konsolidasi, serta cara

penulisannya dalam program

• Menjelaskan mengenai proses konsolidasi (dengan dan
tanpa separator) pada file sequential dalam pemrograman
terstruktur

• Menjelaskan penggunaan konsolidasi dalam program

• Menggunakan algoritma konsolidasi (dengan dan tanpa
separator) pada file sequential dalam program

Tujuan Instruksional
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Proses konsolidasi Tanpa Separator

• Aktifkan File

• Input Data dalam file

• Proses Konsolidasi (Baca data dalam file)

– Buat Kelompok Data berdasarkan kunci tertentu

– Untuk kelompok data yang sama

• Lakukan pengolahan data untuk kelompok data tersebut, ex :
menghitung jumlah,rata-rata dst.

• Lakukan terus sampai kelompok data tersebut habis

– Tampilkan hasil pengolahan untuk kelompok data tersebut

– Jika data tidak termasuk kelompok di atas, buat kelompok data
yang baru

– Lakukan langkah di atas sampai akhir file

• Terminasi File

• Lihat template algoritma pd pertemuan ke-2 4
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• Aktifkan File

• Input Data dalam file

• Proses Konsolidasi (Baca data dalam file)

– Jika data merupakan pembatas (separator) abaikan

– Jika data bukan merupakan pembatas (separator)

• Lakukan pengolahan data untuk kelompok data tersebut, ex
: menghitung jumlah,rata-rata dst.

• Lakukan terus sampai pembatas (separator) ditemukan

– Tampilkan hasil pengolahan pengolahan untuk kelompok
data tersebut

– Lakukan langkan di atas sampai akhir file

• Terminasi File

• Lihat template algoritma pd pertemuan ke-2

Proses konsolidasi Dengan Separator
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Kasus 

• Buat Kelompok (Maksimum 4 orang)

• Pilih dan daftarkan kasus berdasarkan topik di bawah ini
1. UKM,

2. Pendidikan,

3. Telekomunikasi,

4. Retail/ Perdagangan ,

5. Logistik,

6. Rumah sakit

Contoh: Retail/Perdagangan ����Kasus Pengelolaan Barang

– Menghitung jumlah stock per barang

– Menghitung jumlah total stock

– Menghitung rata-rata stock per barang

• Jumlah kasus dalam 1 kelompok = jumlah anggota
kelompok
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Tugas 

• Berdasarkan kasus pada slide sebelumnya, buat
Algoritma
– Konsolidasi tanpa separator

– Konsolidasi dengan separator

– Merging (Pertemuan ke-4)

– Spliting (Pertemuan ke-4)

– Updating (Pertemuan ke-5)
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Untuk bahan renungan bersama

TIPS CERDAS (1)
Ø Percaya diri dong.. jangan malu – malu kucing, ntar kuncingnya yg malu .. ^_^
Ø Optimis Dech..bahwa kamu tuh bisa segalanya.. "You Can if You Think You Can"
Ø Berfikir logis dan riil, bukan berfikir kaya udang kepanasan.. ^_^
Ø Tahan hawa nafsu, kendalikan emosi..
Ø Berjiwa besar dalam segala situasi dan kondisi, meskipun sampai syakaratul maut..
Ø Inisiatif tinggi dalam bersikap dan bergaul..
Ø Jangan simpan bakat dan potensimu dalam lubuk hatimu..tapi tunjukkan dan

kembangkan... "Badilil juhdi lilwushuuli ilal ghoyah."
Ø Kreatif dan kreasi agar seperti Kiky Creative ^_^
Ø Mendengar ide dan gagasan orang lain, jangan tutup dirimu untuk mendengar..
Ø Lakukan eksperimen, jangan pernah takut untuk tidak sukses.. "Jarrib walaawid takun

`aarifaan.."
Ø Dinamis dalam setiap langkah..
Ø Bersikap tenang walalupun di masa yang sangat kritis..
Ø Selalu tersenyum walaupun disaat yang pahit..
Ø Cintai semua yang baik, jangan benci dengan sesuatu yang baik.. "al-Hubbu yashna`ul

mu`jizah.."
Bersambung
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