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ABSTRACT 
The objective of this research is to design and build a compiler for a very simple programming language. The research is 
started by designing a function for the scanner  used as an input reader and producing tokens.  Forming Parser is the 
next step required. This activity aims to decompose tokens previously identified by the scanner into a  syntax tree.  The 
process proceeds into the Code Generator process which forms the target code.  In this research, Assembly code is used 
as the target code.  The final result of the reseach is in the form of a compiler software able to compile a simple 
programming language and display a short message notifying any syntax error in the input. 
Keywords: Compiler, Scanner, Parser, Very Simple Programming Language.  

 
1. Pendahuluan 
Hingga saat ini bahasa pemrograman telah berkembang dengan sangat pesat, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. 
Sebagai alat bantu untuk menuangkan ide atau pikiran bagi seorang pemrogram, fenomena ini tentu saja sangat 
menguntungkan. Keragaman bahasa pemrograman diharapkan mampu memberikan alternatif pilihan bagi seorang 
pemrogram untuk menuangkan ide dan pikirannya. 
 
Perkembangan teknologi perangkat keras telah memberikan suatu solusi bagi pemrogram untuk tidak hanya bergantung 
penuh menggunakan bahasa mesin pada saat membuat program. Dengan arsitektur komputer yang ada saat ini, semakin 
terbuka peluang untuk membuat suatu kompilator yang dapat menterjemahkan bahasa pemrograman tingkat tinggi ke 
dalam bahasa mesin.  
 
Sebagai perangkat lunak aplikasi sistem, kompilator dapat berperan untuk melakukan layanan terhadap perangkat lunak 
lain (yang dalam hal ini adalah program sumber), dengan melakukan proses transformasi dari bahasa sumber menjadi 
bahasa target. Bahasa sumber dalam hal ini menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi, dan bahasa target 
menggunakan bahasa Assembly. 
 
Penelitian ini mencoba untuk membuat suatu kompilator sederhana, yang mampu menterjemahkan bahasa pemrogram 
sangat sederhana (Very Simpe Language), yaitu bahasa pemrograman yang merupakan bagian dari bahasa pemrograman 
Pascal dan menterjemahkannya menjadi bahasa Assembly. Diharapkan penelitian ini mampu memberikan suatu wacana, 
bahwa siapapun dapat membuat kompilator untuk bahasa pemrograman tingkat tinggi, sehingga kita mampu terlepas dari 
kebergantungan terhadap bahasa pemrograman dan kompilator tertentu. 
 
2. Landasan Teori 
 
2.1 Pengertian Kompilator 

 
Gambar 2.1. Blok Kompilator 

 
Kompilator adalah perangkat lunak aplikasi sistem yang melakukan proses transformasi terhadap suatu program sumber 
menjadi program target. Dalam hal ini, program sumber yang digunakan adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi, dan 
program targetnya berupa bahasa Assembly.  Sebagai penterjemah, kompilator harus mampu membimbing penggunanya 
apabila terdapat kesalahan dalam program sumber. Dengan demikian fungsi layanan pesan kesalahan menjadi sangat 
penting bagi sebuah kompilator. 
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2.2 Struktur Kompilator 
Ada beberapa pandangan yang secara prinsip adalah sama. Pandangan pertama mengatakan bahwa struktur kompilator 
terdiri dari Front ends dan Back ends.  Front ends terdiri dari beberapa tahap yaitu analisis leksikal, analisis sintaks dan 
analisis semantik. Back ends terdiri dari generator kode antara, optimasi kode, generator kode. Pandangan kedua 
mengatakan bahwa struktur kompilator terbagi menjadi dua tahap, yaitu tahap analisis dan tahap sintesis. Tahap analisis 
meliputi leksikal, sintaks dan semantik. Sedangkan tahap sintesis meliputi generator kode antara, optimasi kode, 
generator kode. Pandangan terakhir mengatakan bahwa kompilator terdiri dari beberapa tahap kompilasi dimana antara 
satu tahap dengan tahap lain terlihat jelas adanya masukan dan keluaran. Keluaran bagi suatu tahap dapat merupakan 
masukan bagi tahap berikutnya. Skema tahap tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.2. 

 

Gambar 2.2. Struktur Kompilator 
 

2.2 Ekspresi Beraturan 
Ekspresi beraturan adalah suatu ekspresi sederhana yang menggambarkan suatu bahasa yang dapat diterima oleh sebuah 
automata hingga. Dalam konteks penelitian ini, ekspresi beraturan digunakan sebagai alat bantu untuk mendefinisikan 
pola penulisan untuk suatu string yang ada dalam bahasa pemrograman sangat sederhana. 
 
2.3 Automata Hingga 
Automata hingga adalah model matematika yang mempunyai komponen berupa: himpunan state (S), himpunan simbol 
input (∑), sebuah state awal (S0), himpunan state penerima (F), dan himpunan fungsi transisi (δ) yang berfungsi untuk 
melakukan perpindahan dari satu state ke state lain. Automata hingga dibedakan menjadi dua, yaitu automata hingga 
non-deterministik (AHN) dan automata hingga deterministik (AHD). Pada AHN, dimungkinkan terdapatnya transisi-ε 
(yaitu transisi dari satu state ke state lain melalui label ε). Transisi yang keluar dari sebuah state untuk sebuah input 
simbol yang sama, jumlahnya boleh lebih dari satu. Hal tersebut tidak boleh terjadi pada AHD. Berdasarkan hal tersebut 
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di atas, AHD mempunyai keunggulan dibandingkan AHN dalam hal kecepatan melakukan proses pengenalan string. 
Tetapi dapat memiliki kelemahan yaitu ukuran AHD mungkin lebih besar dibandingkan dengan AHN. 
 Dalam penelitian ini digunakan AHD sebagai alat untuk membuat pengenal input string dengan pola yang 
dinyatakan dalam bentuk ekspresi beraturan, yang diimplementasikan pada tahap analisis leksikal. 
 
3. Metode Penelitian 
Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan oleh Gambar 3.1. 
 

 
 

Gambar 3.1. Diagram Metodologi Penelitian 
 
Penelitian ini diawali dengan perancangan tata bahasa sangat sederhana yang bebas konteks yaitu dengan mengambil 
sebagian dari tata bahasa bebas konteks yang digunakan dalam bahasa pemrograman Pascal. Berdasarkan tata bahasa 
bebas konteks tersebut dibuat pengenal token, yaitu pengenal untuk komponen terminal dari tata bahasa yang 
menggunakan DHA. Berdasarkan DHA yang dihasilkan pada tahap awal, dilakukan pembentukan scanner yang 
berfungsi sebagai modul untuk membaca program sumber yang dijadikan sebagai masukan awal bagi kompilator. 
 
Pembentukan tabel pengurai berdasarkan tata bahasa yang digunakan, selanjutnya akan diimplemntasikan sebagai modul 
pengurai (parser). Dalam penelitian ini pembentukan kode target yang berbahasa Assembly tidak melalui pembentukan 
kode antara dan optimasi, melainkan langsung dilakukan setelah tahap pengurai. Bahasa pemrograman yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah bahasa pemrograman C, dengan pertimbangan portabilitas dan performansi. 
  
4. Hasil dan Diskusi 
 
4.1 Tata Bahasa Bebas Konteks 
Tata bahasa yang digunakan dalam penelitian ini adalah bagian dari tata bahasa bahasa pemrograman Pascal.  

program → PROGRAM declaration { statement_list } 
declaration → VAR variable_list ; | ε 
variable_list → variable | variable_list , variable 
variable → letter | variable alphanumeric 
alphanumeric → letter | digit 
letter → A | B | C | ... | Z | a | b | c | ... | z 
digit → 0 | 1 | 2 | ... | 9 
statement_list → full_statement | statement_list full_statement 
full_statement → statement ; 
statement → assigment_statement | print_statement | if_statement |    
 while_statement | line_statement 
assignment_statement → variable := expression 
expression → expression + term | term 
term → term * factor | term / factor |  factor 
factor → integer | variable  
relational_expression → factor < factor | factor > factor | factor =  factor |  
  factor <> factor 

Perancangan Tata Bahasa Sangat Sederhana
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integer → digit | integer digit  
print_statement → PRINT ( print_item ) 
print_item → varieble |  “ text “ 
text → text_character | text text_character 
text_character → any printable ASCII character 
if_statement → IF ( relational_expression ) THEN statement_list FI   
while_statement → WHILE ( relational_expression ) DO statement_list  
  DONE 
line_statement → NEWLINE   

 
4.2 Spesifikasi Token 
Spesifikasi token yang diperlukan adalah komponen terminal yang terdapat di dalam tata bahasa. 
 
4.3 Perancangan Piranti Lunak 
Setelah diperoleh tata bahasa dan token yang diperlukan, langkah selanjutnya adalah membuat program, yang dalam hal 
ini dilakukan dengan menggunakan bahasa C. Secara umum program yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 
beberapa modul, antara lain: modul pembaca input (program sumber) yang dinamakan scanner, modul penghasil pohon 
urai yang dinamakan parser dan modul pembangkit kode Assembly yang dinamakan code generator. 
 
5. Penutup 
Beberapa kesimpulan dapat diambil dalam penelitian ini termasuk: 
• Uji coba program dilakukan terhadap beberapa sample dan dapat melakukan fungsi kompilasi dengan baik, 

walaupun dalam penelitian ini tidak dilakukan tahap analisa semantik dan generator kode antara. 
• Masih ada keterbatasan kemampuan dalam melakukan kompilasi statement-statement  yang lebih rumit, karena 

penelitian ini memang lebih difokuskan pada bahasa yang sangat sederhana. 
• Untuk pengembangan lebih lanjut, dapat dilakukan pengeksplorasian tata bahasa yang digunakan, serta penambahan 

proses kompilasi (melakukan keenam langkah yang telah diuraikan di awal). 
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