
Teknik optimasi 
 
 
 
Teknik optimasi kode program 
Tujuan: menghasilkan kode program yang berukuran lebih kecil dan 
lebih cepat pada saat dieksekusi. 
 
 
 
Berdasarkan sifat ketergantungan dengan mesin maka optimasi 
dibagi menjadi dua: 
a. Machine Dependent Optimizer 
b. Machine Independent Optimizer 
 
 
Machine Dependent Optimizer 
Kode program dioptimasi agar lebih efisien saat dieksekusi untuk 
mesin tertentu. Proses optimasi memerlukan informasi feature yang 
ada pada mesin tujuan. 
 
 
Machine Independent Optimizer 
Kode program dioptimasi agar lebih efisien saat dieksekusi untuk 
lebih dari satu mesin tertentu. Machine Independent Optimizer terdiri 
dari dua jenis: optimasi lokal dan optimasi global 
 
 
 
Berdasarkan pengembangan program 

a. Penulisan baris program (source code) 
b. Waktu kompilasi oleh kompiler 

 
 
 
Berdasarkan letak atau posisi baris program (source code) di dalam 
file program, maka optimasi dibagi menjadi dua: 
a. Optimasi lokal 
b. Optimasi global 
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Optimasi lokal 
Optimasi yang dilakukan pada suatu blok source code, dengan cara: 

1. Folding 
2. Redundant-Subexpression Elimination 
3. Optimasi dalam sebuah iterasi 
4. Strength Reduction 

 
 
 
1. Folding 

mengganti konstanta atau ekspresi yang bisa dievaluasi pada 
saat compile time dengan nilai komputasinya. 
 
Contoh:  
 
angsuran:= rp_bulan + bunga + 10000 + 6000; 

 
dapat dioptimasi menjadi: 
 

angsuran:= rp_bulan + bunga + 16000; 
 
 Catatan: 

1. pertimbangkan untuk mengganti penulisan nilai secara 
langsung dengan mengisikan nilai tersebut ke dalam sebuah 
variabel, untuk alasan kemudahan perawatan program. 

 
 
2. Redundant-Subexpression Elimination 

sebuah ekspresi yang sudah dihitung dapat digunakan kembali, 
sehingga tidak perlu menghitungnya kembali. 

  
Contoh: 
 

 cicilan:= rp_bulan + bunga; 
biaya_adm:= 10000 + 6000; 
angsuran:= rp_bulan + bunga + 10000 + 6000; 

 
  Dapat dioptimasi menjadi: 
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cicilan:= rp_bulan + bunga; 
biaya_adm:= 10000 + 6000; 
angsuran:= cicilan + biaya_adm; 

  
Catatan: 
1. Optimasi di atas dapat dilakukan jika tidak terjadi perubahan 
nilai ekspresi atau variabel yang bersangkutan. 
2. Pertimbangkan untuk memindahkan penulisan ekspresi atau 
nilai variabel di awal blok program, untuk alasan kemudahan 
perawatan program. 
 

 
 
3. Optimasi dalam sebuah iterasi 
 

3.a. Loop unrolling, mengganti suatu loop (iterasi) dengan 
menuliskannya menjadi beberapa statement. 
 
Dengan pertimbangan, sebuah iterasi akan mengerjakan 
serangkaian perintah sebagai berikut: 
1. Pemberian nilai awal (inisialisasi) untuk variabel iterasi, 

dilakukan sekali pada saat pertama kali mengerjakan iterasi. 
2. mengetes apakah variabel iterasi telah mencapai kondisi 

terminasi, yaitu kondisi benar yang menyebaban iterasi 
selesai. 

3. penyesuaian (adjustment) terhadap variabel iterasi dengan 
cara menambah atau mengurangi dengan jumlah tertentu 
terhadap nilai variabel tersebut. 

4. Mengerjakan perintah atau beberapa perintah yang ada di 
dalam blok iterasi. 

Setiap mengerjakan perintah menyebabkan penambahan 
waktu eksekusi. 
 
 
Catatan: 
1. Variabel iterasi sering disebut dengan istilah counter. 
2. Optimasi ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan 

tujuan atau proses yang dikerjakan dari blok iterasi. 
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Contoh 
For I:=1 to 3 do 
 A[I]:=0; 
 

Dapat dioptimasi menjadi: 
 
 A[1]:= 0; 
 A[2]:= 0; 
 A[3]:= 0; 

 
 

 
3.b. Frequency reduction, memindahkan statement ke tempat 
yang lebih jarang dieksekusi, dengan pertimbangan untuk 
mengeksekusi sebuah statement memerlukan waktu. 
 
Contoh: 
 

 for I:=1 to 10 do 
 begin 
  X:= 5; 
  A:= A + I; 

End; 
 
 
Pada contoh di atas, nilai X tidak mengalami perubahan atau 
tidak terpengaruh oleh proses iterasi dari I (nilai X selalu 5), 
sehingga lebih optimal jika nilai X ditulis di luar (atau sebelum) 
proses iterasi berlangsung. 
 
 

 X:= 5; 
 for I:=1 to 10 do 
 begin 
  A:= A + I; 
 End; 
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4. Strength Reduction 

Mengganti suatu operasi dengan jenis operasi lain yang lebih 
cepat dieksekusi.  
 
Contoh:  
1. Operasi perkalian memerlukan waktu eksekusi lebih lama 
daripada operasi penjumlahan. 
2. Operasi pembagian memerlukan waktu eksekusi lebih lama 
daripada operasi pengurangan. 

 
Maka pada operasi perkalian atau pembagian, dalam kondisi 
tertentu dimungkinkan untuk mengganti operasi tersebut. 

 
 
 
 
 
Optimasi global 
Optimasi yang dilakukan untuk seluruh source code, dengan 
melakukan Analisis Flow.  
Analisis Flow adalah suatu graph berarah yang menunjukkan semua 
jalur-jalur yang mungkin pada saat program sedang dijalankan. 
 
 
Kegunaan optimasi global bagi pemrogram yaitu dapat 
menginformasikan seandainya terjadi: 
 

a. unreachable atau dead code 
b. unused parameter 
c. unused variable 
d. uninitialize variable 

 
 
 
 
 
 
 
 

 5



 
a. unreachable atau dead code di dalam source code, yaitu kode 
yang tidak akan pernah dieksekusi. 
 

Contoh: 
  
 X:= 5; 
 If X = 0 then  

A:= A + 1; 
 
Catatan: 
Instruksi A:= A + 1 tidak akan pernah dijalankan. 
 

 
 
b. unused parameter pada suatu blok program (atau pada sebuah 
prosedur), yaitu parameter yang tidak pernah digunakan di dalam 
blok program. 
 
 Contoh: 
  
  procedure jumlah(a,b,c: integer); 
  var x: integer; 
  begin 
    x:= a + b; 
  end 
 
 Catatan: 

Parameter c tidak perlu disertakan pada karena parameter 
tersebut tidak digunakan di dalam prosedur jumlah. 

 
 
 
c. unused variable pada program, yaitu variabel yang tidak pernah 
digunakan di dalam program. 
 
 Contoh: 
   
  procedure hitung; 
  var v, w, x, y, z: integer; 
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  begin 
     x:= v * w; 
     y:= x + 100; 
  end; 
 
 Catatan: 

Deklarasi variabel z dapat dihilangkan karena tidak pernah 
digunakan pada program tersebut. 

 
 
 
 
d. uninitialize variable pada program, yaitu variabel yang dipakai 
tanpa nilai awal. 
 
 Contoh: 
 
  procedure hitung; 
  var v, w, x, y, z: integer; 
  begin 
     x:= v * w; 
     y:= x + 100; 
     hasil:= y * 10; 
  end; 
 
 Catatan: 
 1. Variabel hasil belum diberi nilai awal (inisialisasi).  
 2. biasanya nilai awal yang diberikan adalah  

hasil:=0 atau hasil:=1 (sesuai kebutuhan) 
3. Jika variabel digunakan pada contoh perintah dibawah ini: 
 

x:= x + 1; 
 
net_total:= net_total + (total + (total * 0.1)); 
 
net_bonus:= net_bonus + (bonus - (bonus * 0.25)); 

 
maka variabel x, net_total, dan net_bonus harus 
diberi nilai awal terlebih dulu. 
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Kegunaan optimasi global bagi kompilator yaitu: 
a. Meningkatkan efisiensi eksekusi program 
b. menghilangkan useless code atau kode yang tidak terpakai 
 
 
 
 
LATIHAN 
 
Contoh (latihan nomor 2) 
 
 Lakukanlah optimasi lokal untuk potongan program berikut ini 

 
10  A:= B + 10 * 4;  A:= B + 40;  folding 
20  C:= B + D;   C:= B + D;   
30  F:= B + D – G;  F:= C – G; RSE 
40  for I:=1 to 100 do for I:=1 to 100 do 
50  begin    begin 

    60     X:= X + I;      X:= X + I; 
    70     A:= A + X;      A:= A + X; 
    80     B:= 7;    end; 
    90  end;     B:=7; 

    iterasi-freq.reduction 
 
 
Contoh (latihan nomor 3) 
  

Dapatkah dilakukan optimasi redundant sub-expression 
elimination (RSE)? 
 
10 A:= B + C; 

 20 A:= X + Y; 
 30 F:= B + C + G + H; 
  
  
 10 A:= B + C; 
 20 B:= X + Y; 
 30 F:= B + C + G + H; 
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Contoh (latihan nomor 4) 
 
 Dapatkah dilakukan optimasi frequency reduction? 
 

10 for:= I to 10 do 
20  A:= I + 1; 

 
 
 
Contoh (latihan nomor 5) 
  
 Apakah cukup efisien untuk melakukan optimasi loop unrolling? 
 
 10 for I:= 1 to 100 do 
 20  A[I]:=”Hello World…”; 
 
 
 
Contoh (latihan nomor 8) 
 
 Lakukanlah optimasi global sederhana 
 
 10 PROGRAM Tes; 
 
 20 VAR A, B, C: INTEGER; 
 
 30 BEGIN 

40    B:= 5; 
50    WHILE B < 3 DO 
60       B:=  B + 1; 
70    C:= 10 + B; 
80 END. 
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