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Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai cara penggunaan Anjuta IDE sebagai 

compiler bahasa C pada sistem operasi linux. Linux sendiri merupakan suatu sistem operasi 

yang berbasis open source sehingga dapat kita modifikasi sesuai keinginan kita termasuk 

menginstall program – program tertentu. 
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Overview 

 
“Anjuta IDE” mungkin terdengar asing bagi orang – orang yang kurang suka bergelut 

dalam bidang programming. Anjuta ini merupakan salah satu program compiler untuk 

mencompile suatu source program baik bahasa C, C++, Java, JS dan Phyton.  

 

Program ini merupakan program yang hanya dapat diinstall didalam OS open source 

yaitu linux misal Ubuntu 10.10 seperti yang saya gunakan. Cara kerja compiler ini 

secara garis besar sama dengan compiler – compiler yang lainnya seperti compiler yang 

dapat diinstall pada Windows yaitu : Dev C++, Borland C++, dll.  

 

Untuk lebih jelasnya saya mencoba berbagi ilmu dengan tutorial yang saya buat berikut. 

Namun pada tutorial ini saya hanya akan menjelaskan untuk tutorial menggunakan 

Anjuta IDE sebagai compiler bahasa C. Untuk compiler bahasa yang lain mungkin akan 

saya suguhkan untuk tutorial yang berikutnya. 

 

Langkah - langkah Menggunakan Anjuta  
 

Baik, langsung saja saya mulai cara operasi compiler Anjuta ini untuk membuat 

program dengan bahasa C. 

 

1) Pastikan pada OS Linux anda telah terinstall program Anjuta IDE. 

2) Sebelum mulai menjalankan program alangkah baiknya anda membuat suatu 

folder terlebih dahulu untuk menyimpan source program yang akan kita buat. 

Pada tutorial ini saya akan menyimpan source program pada directory 

“chubybloob” dengan nama folder “soal”. 
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3) Setelah membuat folder kemudian jalankan progam Anjuta dengan cara klik 

pada tab “menu“ lalu pilih “Programming“ disitu akan terdapat icon bergambar 

kepala kuda, itulah compiler Anjuta IDE. 

 

4) Setelah program Anjuta muncul pada layar desktop anda, klik pada menu “File“ 

 “New“  “Project”. 
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5) Akan muncul pilihan untuk memilih project type. Maka pilih pada tab “C”  

“Generic Minimal”  “Forward“. 

 

6) Pada “Project Name” isikan nama dari program yang akan dibuat dengan 

catatan jangan menggunakan spasi. Untuk Form Author, Email address dan 

Version abaikan saja dan tidak perlu diganti. Kemudian klik “Forward”. 

Pada tutorial ini untuk form Project Name saya isi dengan “coba” ( tanpa tanda 

petik ) . 
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7) Setelah itu muncul jendela baru, pada form “Destination“ klik tombol “Open” 

yang berada di sebelah kanan form lalu cari dimana folder yang telah kita buat 

pada langkah nomor 2. 

Pada langkah 2 saya memberi contoh membuat folder pada directory 

“chubybloob” dengan nama folder “soal “. 
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 Klik folder sesuai nama folder yang anda buat (nama folder yang saya buat 

“soal”) kemudian klik  “Open”. 

 

Setelah selesai menentukan destination folder untuk source program yang akan 

kita buat, kemudian  klik tombol  “Forward”. 

8) Sekarang anda telah selesai menentukan tempat dan nama dari source program 

yang akan anda buat. Klik tombol  “Apply”. 
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9) Untuk memulai menuliskan source program yang akan anda buat, arahkan 

terlebih dahulu kursor anda pada form sebelah kiri dan cari file yang bernama  

“main.c”. Klik 2X pada file tersebut, maka akan muncul form baru pada sebelah 

kanan. Pada form sebelah kanan itulah anda dapat memulai menuliskan source 

program yang akan anda buat. 
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#include <stdio.h> 

 int main() 

{ 

   printf (“Created by   : Anggi Almidra S\n”); 

   printf (“H1C009034\n”); 

   printf (“Electrical Engineering UNSOED\n”); 

 return (0); 

} 

10) Contoh source program : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11) Setelah anda selesai menuliskan source, kemudian compile program tersebut 

dengan cara klik pada tab  “Build”  “Compile (main.c)” atau bisa juga 

dengan cara menekan tombol “F9” pada keyboard.   
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Akan muncul jendela baru seperti gambar diatas , kemudian langsung saja klik 

tombol  “Execute” 

Tunggu beberapa saat untuk proses compile dan setelah selesai maka akan 

muncul pesan pada forn di bawah, apakah proses compile berjalan lancar 

ataukah masih terdapat error. Jika masih terdapat error, maka akan muncul 

informasi pada bagian “Errors” , “Warnings” dan “Info” yang terletak di 

sebelah kiri bawah. Untuk mengetahui dimana letak kesalahan tinggal klik pada 

pilihan tersebut maka akan muncul pesan error yang terjadi dan letak error pada 

baris keberapa. 

 

Namun apabila tidak terdapat pesan error, maka program telah selesai di 

compile, seperti pada gambar diatas. 

12) Lanjut ke tahap berikutnya yaitu execute. Klik pada tab  “Run”  “Execute” 

atau bisa juga dengan menekan tombol ”F3” pada keyboard. 
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13) Apabila proses execute sukses, maka akan muncul program yang telah kita buat 

pada terminal di bagian bawah. 

 

14) Program sukses dan berjalan dengan lancar. 

 

Penutup 
 

Demikian tutorial penggunaan anjuta sebagai compiler bahasa C. Tidak terlalu 

rumit untuk menggunakan compiler Anjuta IDE ini asal anda mau terus belajar 

dan berusaha. 
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Kritik maupun saran dari anda sangat membantu agar saya menjadi lebih baik 

lagi dan lebih termotifasi. 

Jika ada pertanyaan silakan kirim ke email : chipit69@gmail.com atau 

chinchancaem@yahoo.com. Bisa juga melalui YM : chinchancaem 

Semoga materi ini bermafaat, terima kasih. 

 

 

Biografi Penulis 
 

Anggi Almidra S. 

Lahir di Klaten pada tanggal 27/08/1991 dan sekarang masih 

terdaftar menjadi mahasiswa aktif di Universitas Negeri 

Jenderal Soedirman sebagai mahasiswa S1 Fakultas SAINS 

DAN TEKNIK Jurusan TEKNIK ELEKTRO angkatan 2009. 

Ketertarikan pada dunia IT bermula dari hobi iseng ngoprek 

komputer yang lama kelamaan membuat penulis makin ingin 

mengetahui tentang dunia IT baik dari segi software maupun 

hardware.  

Email  : chipit69@gmail.com 

          chinchancaem@yahoo.com 

Facebook : http://www.facebook.com/chubybloo.b 

Twitter : http://www.twitter.com/chubybloob 

Koprol : chubybloob 

YM : chinchancaem 

Penulis juga memiliki beberapa blog pribadi : 

http://chuby69.blogspot.com 

http://bloobtees.blogspot.com 

http://anggi-elektro09.blog.unsoed.sc.id 

 

mailto:chipit69@gmail.com
mailto:chinchancaem@yahoo.com
mailto:chipit69@gmail.com
mailto:chinchancaem@yahoo.com
http://www.facebook.com/chubybloo.b
http://www.twitter.com/chubybloob
http://chuby69.blogspot.com/
http://bloobtees.blogspot.com/
http://anggi-elektro09.blog.unsoed.sc.id/

