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PENGARUH TIPE FUNGSI TERHADAP KXCEPATAN EKSEKUSI
DAN UKURAN HEHORT PROGRAH DALAX PEHROGRAHAN KOHPUTER

DEI{GAN BAHASA C
(Haryanto, dkk)

Peneli-tian ini bertujuan untuk a) nengetahuj_ seberapa
:;sar pengaruh perbedaan tipe fungsi tipe klasik dan
:::gsi prototipe terhadap kecepatan ekeekusi proErEu; b):-€:getahui seberapa besar pengaruh perbedaan tipe fungsi
::-asik cian furrgsi prototj-pe terhadap ukuran menori progran'.:z-€ dihasilkan.

Penelitian eksperirnen ini dilakukan di Laboratoriuro
:.,::rputer jurusan Pendidi.kan Teknik Elektro FPTK IKIp yog-
,'z'k-arta. Populasi. n.,eliputi program-progran konputer bahaia
I yang disusun berdasarkan fungsional. Sanpel penelit,ian-:aLah sejunlah program fungsi klasik dan proGlran fungsiprototi-pe (nodern) - Dua jenis progran tersebut dipirih
:"ang berfungsi untuk nenghitung data, nencarj./nenyereksicata dan nenglurutkan data dari sejunrah 2s0 data. rnstru-
i-?n yang digunakan adaLah unit Komputer dengan tipe nikro-
!:csessor rNTEL B04BLl DX-100 r1Hz, dan sejunlah alat pendu-
:'-,J:;g seperti: stabitiser tegangan AC, sof tware D0s versi
4.2, cian Turbo c versi 2.2 dari Borland rnc. HenginElat ni-.'::oprosessor produk-produk INTEL telah nenenuhi standard
:asaran internasional (rso), naka i.nstrumen penelitian ini
: iasur0sikan telah val id dan reliaber untuk di.gunakan.

Hasi-1 anali.si,s cjata dengan uj i beda t (t-test), dida-
:at ternuan sebagai L,erikut: 1) Diperoleh nilal t sebesar1,36 untuk uji perbedaan kebutuhan ukuran nenori progranr
::tara fungsi klasik dengan fungsi prot,otipe, pada katego-:i fungsi nenghitung data- z> Diperoleh ni-1ai- t sebeiari,0g untuk uji perbedaan kecepatan eksekusi- antara fungsi
1:lasik dengan fungsi prototipe, pada kategori- fungsi neng-hitung data- 3) Diperoleh nilai t sebesai 1,Bg uitnk ujiperbedaan kebutuhan ukuran nenori proErrer antara fungsi_.:iasik dengan fungsi prototipe, padi kategori fungsi nen-cari data - 4) Diperoleh ni-1ai t sebesar !,7s .rnt,rt uj iperbeciaan keeepatan eksekusi antara funElsi klasik dengan:ungsi prototipe, pada kategori fungsi nencari data- -s)
liperoleh nilai t sebesar 1,Gz untuk uji perbedaan kebutu-:an ukuran nenori progran antara fungsi. klasik denganiungsi prototipe, pada kategori fungsi- nengurutkan data.5) Diperoleh nilai t sebesar !,zs untuk uji perbedaan ke-cepatan eksekusi antara fungsi klasik dengan fungsi proto-
:ipe, pada kategori fungsi nengurutkan data.

Kesimpulan yang diperoleh adalah secara keseluruhan:apat dikenukakan bahwa: 1) Terdapat perbedaan yang sanglatoerarti tentang ukurarr menori antara proEiran fungsi klasikdengfan progran fungsi prototipe untuk pengolahan data
.'-ateE;or i menghitung, mencari- dan menElurutkan data . 2)rerdapat perbedaan yang sanElat berarti tentang kecepataneksekusi antara proE;ram fungsi klasik dengan progran
iungsi prototipe untuk pengorahan data kategori men€hi-
--urrEi , Inencar i d an men€Ju ru tkan d ata .
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