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KOMPILASI PROGRAM
BERBASIS TEKS DAN GRAFIK

..

Oleh : Muhamad Danuri *)
Abstrak
peranan bahasa pemrograman menjadi sangat penting ketika manusia telah mampu
mengaplikasikan teknologi komputer diberbagai bidang. Dari berbagai. macam

bahJsa pemrograman komputer proses penciptaan p,rogram aplikasi fomRyter
membutuhkan suatu proses yang penting yaitu kompilasi program. Proses kompilasi
ini memungkinkan program dapat dijalankan secara mandiri tanpa pendukung
bahasa pembuatnYa.

Kata Kunci

:

Bahasa Pemrograman, Tehnologi Komputer, Aplikasi Komputer,

KomPilasi Program, Pemrograman.

A.

Pendahuluan
Bahasa pemrogmman komputer adalah sebuah alat )rang dipakai oleh para
programmer komputer untuk menciptakan progmm aplikasi yang digunakan untuk
berOagai macam keperluan. Pada tahap awal dikenal beberapa . jenis bahasa
pemrograman, bahasa ini berbasis teks dan berorientasi linear contohnya : Bahasa
Basic, Bahasa Clipper, Bahasa Pascal, Bahasa Cobol.

oUnder
Generasi terakhir dari bahasa pemrograman saat ini sudah
Windows,, maksudnya sudah mampu diakses lewat program windows dan
mengakses grafik sehingga dalam pembuatan sebuah program pemakai tinggal
menggeser gambar-gambar saja dengan mouse. Bahasa pemrograman ini
menggunakan tehnili Object Oriented Programing (OOP) artinya bahwa
orien-t[si pembuatan progiam tidak lagi menggunakan orientasi linear melainkan
berorientasi pada objek-objekyang terpisah-pisah, contoh bahasa berorientatigtal!,
ini antara lain : Bahisa Viiuai gRStC, Bahasa visual FoxPro, Bahasa Visual Delphi,
Bahasa Visual C++
program
Semakin cepat dan mudahnya seseorang memahami dan membuat
yang
komputer akan semakin banyak tercipta program aplikasi komputer terbaru
lebih lengkaP dan handal.

proses kompilasi sebagai salah satu tahap dalam pembuatan program
gambarberbasis teks dan grafik akan diuraikan dalam artikel ini dan disertakan
gambar sebagai cbntohnya, sehingga dapat .memberi gambaran baru dalam
memaksimalkin program aplikasiyang dibuat oleh programer-progErner komputer.

B.

-

Ruang LingkuP

pada
fo-mpilasi program yang akan diulas_ pada artikel ini dikhususkan
(
grafik
program nerbiiis teksiaahasa 6asic, Bahasa Pascal) dan program berbasis
ini banyak
Bahasa Visuai Basic,' Bahasa Visual FoxPro) mengingat bahasa
dipergunakan
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Para pemakai komputer. Dalam aftikel ini juga diberikan cara pembuatan shortcut
agar program yang telah jadi dapat dibuka lewat desktop windows.

Program Windows yang dipakai datam artikel ini dapat menggunakan
Program Windows 95 sampai Windows 98 atau Prograrn Windows XP sedangkan
program visual ya ng dipakai adalah dari versi

6. 0 sa

mpai versi 7.0.

C. KompilasiProgram
1. Program BerbasisTeks
Kompilasi Program BASIC dapat dilakukan dengan Progam QBASIC atau
program Turbo BASIC, tetapi disini akan diberikan contoh untuk mengkompilasi
dengan menggunakan kedua program tersebut.
a). Program Qbasic
Cara melakukan Kompilasi pada program QBASIC ikuti langkah-langkah
dibawah ini :
1). Ketiklah program anda sampai selesai, dan pastikan pada saat
ahan pada m as ns-mas n
s ba ri s p ros ra m
, ) . 3, # F#; [:?;[1:*"r'#
3).lika langkah diatas sudah,anda lakukan maka selanjutnya adalah
melakukan kompilasi caranya :
4). Kli(Pilih Menu Run, ClickMake EXE File...
5). Setelah itu akan muncul tampilan yanE meminta data-data
pengkompilan file program kita sepefti nama file hasil dan proses
kompilasinya.
6). Maka langkah selanjutnya isikan nama file exe pada Kotak EXE File
Name, kemudian anda bisa memilih : <Make EXE> jika akan
melakukan kompile dan masih berada dalam lingkungan eBASIC,
atau <Make EXE and Exit> jika akan melakgkan kompite 6n
mengakhiri program QBASIC
7). Setelah berada pada Prompt C> file hasil kompilasidapat d'rjalankan
dengan perintah : C\BASIC\>AMIKDSE lalu dienter
i

b.

i

ProgramTurbo Basic
Cara melakukan Kompilasi pada program Turbo BASIC ikuti langkahlangkah dibawah ini :
1). Ketiklah program anda sampai selesai, dan pastikan pada saat
dijalankan tidakada kesalahan pada masing-masing baris program
2). Simpan program tersebut
3). Jika langkah diatas sudah anda lakukan maka selanjutnp adalah
melakukan kompilasi caranya :
(a). Pastikan hasil kompilasi adalah File Exe, lakukan perintah Pilih
Options, Pilih Exe File
(b). Selanjutnya Pilih menu COMPILE, maka setelah kita berikan
pe;intah iniTurbo BASIC sudah melakukan compile program kita
dan ditempatkan pada directory kita yang aktif.
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C). Program Pascal
Kompilasi Program PASCAL dapat dilakukan dengan mudah dengan
menggunakan program Turbo PASCAL, saat ini semua bahasa pascal

sudah dilengkapi dengan Menu untuk melakukan kompitasi, dalam
Program Pascal ada dua pilihan tehnik kompilasi fileyaitu :
1). Kompilasi ke MEMORY

Kompilasi ini akan menghasilkan program baru yang
tersimpan dalam memory komputer, file program tersebut tidak
dapat kita buatkan shortcutnya jacli hanya dapat dijarankan lewat

program Pascalsaja.
2). Kompilasike DISK

Kompilasi ini akan menghasilkan program baru yang
tersimpan dalam media penyimpanan external Disket atau Hardisk
komputer, file program tersebut berextensi E(E dan dapat kita
buatkan shortcutnya jadi dapat dijalankan tanpa pendukung
program Pascal.
Adapun cara melakukan kompihsike DISKadalah sebagaiberikut :
(a). Ketiklah program ada sampai selesai, dan pastikan pada saat
dijalankan tidak ada kesalahan pada masing-masing baris
program
(b). Simpan program tersebut
(c). Jika langkah diatas sudah anda lakukan maka selanjutnya
adalah melakukan kompilasi caranya :
(1). Atur penempatan File hasil kompilasi ke DISK
(2). Pilih menu Kompile
(3). Dan proses kompilasi berlangsung dan menghasilkan file
eksekusi yang siap untuk dibuatkan shortcut.

2. Program Berbasis Grafi k

Pada pemrograman berbasis grafik juga nrengharuskan adanya kompile
program agar nantinya dapat dijalankan langsung tanpa pendukung program
pembuptnya, disini akan diberikan contoh cara melakukan kompile data pada
pemrograman Visual khususnya Visual Voxpro dan Visual Basic. Versi terakhir
pemrograman ini telah berkembang sampai pada Versi 7.0, aturan dan cara
melakukan compile tidak jauh berbeda dengan versi sebelumya.

a).

Program Visual Basic
Proses kompilasi program pada Visual Basic sangat sederhana, karena
sudah dikemas dalam sebuah menu dan hanya meminta masukkan nama flle
hasil kompilasi saJa. Perlu diingat dalam program Visual Basic semua prog6m
dikemas dalam sebuah Project, sehingga kompilasi yang dilakukan adalah

untuk mengkompilasi project dan file-file pendukungnya seperti

Reportdan MDIform.

; form,

Proses compile project pada prolram Visual Basic langkah:;

I

i
I

l
I

k

t

langkahnya:
1). Buatlah Projectdan Formyang dibutuhkan pada program
2). Simpanlah pada folderyang tersendiri

3).

4).

b).

Jalankan masing-masing form dan pastikan tidak ada kesalahan pada
prosesnya
Proses mengkompile :
(a). Berikan perintah : Click menu file, Click make EXE File
(b).Tentukan Lokasi folder dari hasil fi le kom pi lasi ya ng berupa fi le Exe
(c). Tentukan pula nama file EXE tersebut, setetah itu ctict< cit<
(d).Visual basic akan menghasilkan flle EXE atau Application yang
terletak pada folder yang telah anda tunjukkan , seperti contoh File
tersebut dapat dicek dengan menggunakan program windows
Explorer atau sejenisnya. File application ini dapat langsung
dijalankan tanpa adanya pendukung program visual Basic

Program Visual Fox Pro
Proses kompilasi program pada Visual FoxPro agak berbeda dengan Visual
Basic, karena ada beberapa bagian program yang perlu untuk diselaiaskan dan
dipersiapkan, Perlu diingat dalam program Visual FoxPro sebuah project

terdiri dari beberapa bagian sepefti rabel, Form, Report, Menu dan code
program, bagian inilah yang harus diselaraskan menggunakan beberapa
perintah yang terdapat pada pengaturan project dan code program.
Kompile Proyek dan Program darivisual Fox pro rangkah-langkahnya :
1). Buatlah Projectdan Form yang dibutuhkan pada program
2). Simpanlah pada folderyang tersendiri
3). Jalankan masing-masing form dan pastikan tidak ada kesalahan pada
prosesnya
proses
persiapan mengkompile :
4).
(a). Pastikan semua data Table, Form, Repoft, code dan Menu sudah
dibuat dan tidak mengalami problem pada saat dijalankan.
(b). ceklah semua komponen program sudah masuk daram project
dengan menggunakan perintah :
Click Menu Project,
Click Project Info
(c). Pastikan semua sudah masuk kedalam pCIect.
(d). Pada Code buatlah sebuah Program baru yang memberikan perintah
untuk mengendalikan program pada saat peftama kali dibuka
dengan perintah sepertisepertidibawah ini :
bagian inidigunakan untuk mengatur lingkungan seperti :
sET DELETE ON, SETSAFETYOFE dlt
SET DELETED ON

SETTALKOFF
SET CENTURY ON
SET DATE TTALIAN
SET EXCLUSIVE ON

Menentukan drive tempat file-file pendukung
"c:\my documents\data lama\data Wox\pln\"

SET DEFATO

tE

INFOI(AM

ruomor t l

tr.

t

I Nareu os

menjalankan form yang menjadiantarmuka bagi pemakai
menjalankan menu
DO FORM AWAL

I

DO MENUPLN.MPR
READ EVENT

I

Perintah-perintah diatas untuk menyusun proses jalannya program jika
dijalankan antara lain mengadakn pengaturan-pengaturan awal,
mengatur drive yang jadi tempat file-file pendukung, menjalankan form
tampilan awal yang berisi identitas perusahaan atau programmer,
menjalankan program menu . Perintah RFAD EVENT harus diberikan jika
tidak diberikan maka masalah akan terjadi jil<a project dikompilasi ke
bentuk H(E. Saat file EXE tesebut dijalankan , aplikasi akan dimuat dan
akan langsung diakhiri.

:

t

I

I

5). Aktifkan mode set main pada program )ang telah dibuat, hal ini dilakukan
agar pada saat dijalankan program yang si set main akan menjadi urutan
peftama kali dikerjakan. Dan selanjUtnya lakukan kompile dengan perintah
: Click Menu Project, Click Build

32 Executable/Com
Seruer(EXE), pilihan ini akan menghasilkan sebuah file berextensi EXE

6). Setelah tampil jendela kompile Pilihlah Win

7). Tentukan lokasi dan nama dari file EXE tersebut kemudian Click OK. Sampai
langkah ini prorgam Visual FoxPro sudah membuatkan File yang dapat
la

ngsung diaKes Iewat Windows.

8). lika dicek dengan program Windows Explorer maka pada folder

akan
bertambah sebuah file dengan extensi EXE dan icon gambar FoxPro, serta
tipe flle tersebut Application. File inilah yang nantinp dibuat shortcutnya
agar dapat dengan mudah untuk dijalankan.

D.

h-,

ShortcutDekstopWindows
Membuat shorcut dari hasil kompilasi adalah suatu langkah yang sangat penting
jika program kita ingin d'rjalankan lewat windows, ikuti langkah dibawah ini untuk
proses pembuatannya ;
1. Klik lGnan Mouse pada area kosong DESIfiOP kemudian Click New , Click
ShortCut
2. Click Browse dan carilah file EXE hasil Kompilasi pada directory anda , setelah
keterhu Cl ick Open, selanjutnya
3. Isi nama Shortcutnya Lalu ClickNext
4. Kemudian pilihlah salah satu Icon Shoftcut, lalu Click finish untuk mengakhiri
pembuatan shortcut.
5. Jalankan Shortcut baru tersebut langsung dari DesKop dengan cara Double Click
Icon Shortcut tersebut.
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E. Kesimpulan
Deskripsi dan proses kompile program ini sebagai contoh untuk melakukan
proses kompile program program berbasis teks dan grafik, Diharapkan dengan
contoh ini dapat mempermudah para programmer baru untuk melakukan fompile
program, dan pembuatan short cutnya.
I

Tulisan initerdapat keterbatasan - keterbatasan terutama pada'versidaritiaptiap bahasa program komputer yang terus berkembang waktu demi watku dan tid;k
da pat dilakukan standa risasi.
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