
Tabel Informasi 
 
 
 
 
Tabel informasi atau tabel simbol berguna untuk mempermudah pada saat 
pembuatan dan implementasi dari analisa semantik (semantic analyzer).  
 
 
Pada proses translasi, tabel informasi dapat membantu: 
a. Memeriksa kebenaran semantik dari kode/program sumber (source code). 
b. Pembuatan intermediate code dan proses pembangkitan kode. 
 
 
Hal di atas dapat dilakukan dengan menambah dan mengambil atribut 
identifier yang digunakan pada program, melalui tabel informasi. 
 
 
 
Secara umum sebuah tabel informasi dapat memiliki elemen sebagai berikut: 
 

a. Nomor urut identifier. 
 
b. Nama identifier  meliputi nama identifier (variabel, konstanta), 

nama procedure (function, sub-program). 
 

c. Tipe identifier  contoh: integer (bilangan bulat), real (floating, 
bilangan pecahan), array (larik), record (gabungan dari beberapa tipe 
identifier), string (array of char, character, karakter). 

 
d. Alamat identifier di dalam memori. 

 
e. Dimensi identifier. 

 
f. Nomor baris variabel di dalam memori, yang dideklarasikan dan 

direferensikan. 
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Implementasi tabel informasi, terdiri dari beberapa jenis yaitu: 
 

1. Tabel Identifier : mencatat identifier yang terdapat dalam program. 
 
2. Tabel Array  : mencatat identifier yang bertipe array. 

 
3. Tabel Blok  : mencatat informasi batas suatu blok program. 
 
4. Tabel Real  : mencatat nilai identifier yang bertipe real. 

 
5. Tabel String  : mencatat nilai identifier yang bertipe string. 
 
6. Tabel Display : mencatat informasi blok program yang sedang aktif. 

 
 
 
Keterangan implementasi tabel informasi... 
 
1. Tabel Identifier 
Mencatat semua identifier yang terdapat dalam program, informasi yang 
dicatat (atau memiliki field) yaitu: 

a. Nomor urut identifier 
b. Nama identifier 
c. Tipe identifier 
d. Alamat identifier di dalam memori 
e. Level (atau kedalaman dari identifier) 

contoh identifier pada main program (level=0), pada sub-
program (level > 0)  Menggunakan konsep “pohon” (tree). 

 
 
2. Tabel Array 
Mencatat identifier yang bertipe array, memiliki field  yaitu: 

a. Nomor urut array 
b. Nama array 
c. Tipe dan Jumlah dari elemen array 
d. Ukuran elemen array (dalam byte) 
e. Indeks batas bawah (iBB) dan indeks batas atas (iBA) array 
f. Ukuran total (total size) array (dalam byte) 

total size = (iBA – iBB + 1) * ukuran elemen array 
g. Referensi dari elemen array (alamat array di dalam memori) 
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Contoh menghitung ukuran total (total size) array 
(untuk ukuran elemen array dapat dilihat pada Tabel daftar tipe identifier dan 
kebutuhan byte, di halaman 5) 

 
 
 
1. Diketahui deklarasi array sebagai berikut: 
 
data_baru : array [1..10] of int; 
 
maka total size untuk identifier data_baru adalah: 
 

= (10 – 1 + 1 ) * 2 
= 20 bytes 

 
 
 
 
2. Diketahui deklarasi array sebagai berikut: 
 
maks_data : 20; 
data_siswa : array [1..maks_data] of record 
 nama     : char[20]; 
 alamat    : char[100]; 
 nilai1, nilai2, nilai3 : float; 
end; 
 
maka total size untuk identifier data_siswa adalah: 
 
nama   = (20–1+1) * 1 * 20  =   400 
alamat  = (20–1+1) * 1 * 100  = 2.000 
nilai1 = (20–1+1) * 4    =    80 
nilai2 = (20–1+1) * 4    =    80 
nilai3 = (20–1+1) * 4    =    80 
     total  = 2.640 bytes 
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3. Tabel Blok 
Mencatat informasi blok (batas suatu blok program), memiliki field  yaitu: 

a. Nomor urut blok 
b. Batas awal blok 
c. Batas akhir blok  
d. Ukuran parameter (parameter size dalam byte) 
e. Ukuran variabel (variable size dalam byte) 
 

 
 
 
4. Tabel Real 
Mencatat nilai identifier yang bertipe real, memiliki field  yaitu: 

a. Nomor urut identifier bertipe real 
b. Nilai real dari identifier  

 
 
 
 
5. Tabel String 
Mencatat nilai identifier yang bertipe string, memiliki field  yaitu: 

a. Nomor urut identifier bertipe string 
b. Isi string dari identifier 

 
 
 
 
6. Tabel Display 
Mencatat informasi blok program yang sedang aktif, memiliki field  yaitu: 

a. Nomor urut Tabel Display 
b. Blok yang sedang aktif 
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Tabel daftar tipe identifier dan kebutuhan byte (bahasa pemrograman Turbo C) 
 
Tipe  total bit range (jangkauan)  keterangan 
 
Char  8  -128 …. 127  karakter 
Int  16  -32.768 ….. 32.767 bilangan integer 
Float  32  3.4E-38 ….. 3.4E+38 bilangan real presisi tunggal 
Double  64  1.7E-308 ….. 1.7E+308 bilangan real presisi ganda 
Void  0      tidak bertipe 
 
catatan 
1 byte = 8 bit (binary digit) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contoh: 
Buatlah analisa Tabel Informasi untuk, 

a. 3 buah kode sumber (source code)  
b. 3 buah potongan kode sumber  

(lihat tampilan gambar berikut ini) 
 
 
 
 
 

 5














