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MMeennaammppiillkkaann  PPeessaann  KKeessaallaahhaann  
 
 
Dalam dunia pemrograman, ada 2 jenis kesalahan yang dapat terjadi dalam membuat 
program, yaitu kesalahan sintaks (syntax error) dan kesalahan algoritmik. Kesalahan 
sintaks terjadi apabila programmer melanggar ketentuan atau aturan penulisan perintah 
dalam suatu bahasa pemrograman. Sedangkan kesalahan algoritmik disebabkan adanya 
logika penyelesaian masalah yang salah.  
 
Apabila terjadi kesalahan sintak, maka biasanya hasil output tidak muncul. Sedangkan 
untuk kesalahan algoritmik, hasil outputnya akan muncul namun hasilnya salah karena 
adanya logika penyelesaian yang salah. 
 
Lantas… bagaimana cara mengetahui pesan kesalahan sintaks dalam menuliskan kode 
Javascript? 
 
Apabila kita menggunakan browser Firefox, maka cara melihat pesan kesalahan sintaks 
adalah dengan mengklik menu TOOL > ERROR CONSOLE. 
 
Sebagai contoh, misalkan diberikan code berikut ini 
 
<html> 
<head> 
<title>Contoh Javascript</title> 
</head> 
<body> 
     
<script language="JavaScript" type="text/javascript"> 
     
var with; 
     
with = "Hello"; 
alert(with); 
      
</script> 
     
</body> 
</html> 
 
Dalam kode di atas, terdapat kesalahan sintaks karena penggunaan nama variabel yang 
diambil dari reserved word (with). Apabila code tersebut dijalankan di Firefox, maka tidak 
akan muncul apa-apa. Namun apabila kita lihat pada menu TOOL > ERROR CONSOLE, 
maka akan muncul pesan sbb: 
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Sedangkan untuk melihat pesan kesalahan sintaks pada IE, terlebih dahulu kita harus 
mengaktifkan panel untuk menampilkan pesan kesalahan. Caranya adalah klik menu 
TOOLS > INTERNET OPTIONS > ADVANCED lalu beri tanda CEK pada option 
‘DISPLAY A NOTIFICATION ABOUT EVERY SCRIPT ERROR’. 
 
Apabila script yang error sebelumnya dijalankan di IE, maka berikut ini pesan 
kesalahannya: 
 

 
 
Perhatikan tampilan pesan kesalahan pada kedua jenis browser di atas. Keduanya 
menunjukkan adanya kesalahan pada baris ke-9 (Line : 9), sehingga kita harus segera 
memperbaiki pada baris tersebut. 
 
Tips: 
 
Gunakan teks editor yang menampilkan nomor baris setiap perintah. Hal ini akan 
membantu kita dalam proses debugging sintaks error. Dalam hal ini, penulis 
merekomendasikan Notepad++ (bukan Notepad biasa) sebagai teks editornya. 
 
 
 
 
 


