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Bab. 3 

Operasi Aritmatika 

 
3.1  Tujuan Instruksional Khusus  

1. Mahasiswa dapat membedakan fungsi aritmatika dari  operator aritmatika, ekspresi 

aritmatika, operator pemberi nilai aritmatika, operator penambah, dan operator 

pengurang. 

2. Mahasiswa dapat menggunakan operasi  aritmatika dengan benar. 

 

3.2  Pendahuluan 

Operasi aritmatika hampir selalu dapat dijumpai pada setiap program, baik program-program 

untuk masalah-masalah teknik maupun masalah-masalah umum lainnya. Pembahasan Bab ini 

akan berkisar pada berbagai hal yang berhubungan dengan operasi aritmatika, baik yang 

bersifat umum, yang juga dapat Anda jumpai pada bahasa Pemrograman lainnya, ataupun 

yang bersifat khusus dimiliki oleh bahasa C.  

 
3.2.1 Operator Aritmatika  

Operasi aritmatika yang dikenal oleh Turbo C adalah sebagai berikut : 

 + tambah 

 - kurang 

 / bagi 

 * kali 

 % sisa 

 
Contoh : A = 10/2;   hasilnya = 5 

  B = 5+2-3;   hasilnya = 4 

Bila dalam beberapa bahasa Pemrograman lain  ada operator untuk pemangkatan, tetapi di 

dalam Turbo C jenis operator ini tidak dikenal. Jadi apabila ada rumus-rumus pemangkatan  

harus dilakukan dengan cara lain.  

Contoh :           dalam Turbo C dituliskan A = X*X ; 

    dalam Turbo C dituliskan B = 5*Y*Y*Y ; 
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Operator sisa (%) hanya dapat digunakan untuk data yang bertipe char atau int, dan tidak 

dapat digunakan untuk tipe data float ataupun double. 

Contoh :  A = 5 % 2          nilai A = 1 

      solusinya 5 dibagi 2 = 2 sisa 1 

   B = 4.3 % 3.2   nilainya akan salah 

 
3.2.2 Ekspresi Aritmatika  

Pada contoh di atas, Anda menjumpai pernyataan seperi A = X*X, bentuk X*X  ini disebut 

sebagai ekspresi aritmatika. Sedangkan A = X*X merupakan pernyataan pemberian nilai 

kepada suatu variable. Bentuk umum pernyataan pemberian nilai adalah : 

  variable =       ekspresi aritmatika  
 
                       

LVALUE      RVALUE 
 
 
Tanda ‘=’ dalam pernyataan di atas dikenal sebagai operator pemberi nilai (assignment 

operator), karena tanda ‘=’ ini digunakan untuk memberi nilai kepada suatu variabel, baik 

numerik maupun karakter atau string. Sebelah kiri tanda ‘=’, yaitu variabel, dikenal dengan 

sebutan LVALUE (Left Value), sedangkan ekspresi aritmatika yang  terlaetak di sebelah kanan 

tanda ‘=’ dinamakan  RVALUE (Right Value). LVALUE  harus selalu be rupa variabe l tunggal, 

tidak boleh lain. Sedangkan RVALUE dapat berupa konstanta, variabel lain maupun suatu 

ekspresi atau rumus aritmatika. 

 
Contoh : A = 5; 
  char = ‘j’; 
  X = nilai; 
  rata-rata = total/jumlah; 
  bil = 0.3*bil_1+0.7*bil_2; 
 
Bila LVALUE  bukan berupa variabel, maka akan muncul pesan kesalahan :  
 Lvalue required in function … 
 
Beberapa contoh ekspresi aritmatika yang salah : 
 5 = A; 
 2+4 = B; 
 total/jumlah = rata_rata; 
 
Pemberian nilai terhadap beberapa variabel yang akan diberi nilai sama, dapat dilakukan 
sekaligus dalam satu baris perintah. 
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Contoh :  
A = B = C =10; 

 
Dalam proses ini, C akan diberi nilai lebih dulu dengan 10, kemudian B diberi nilai sama 
dengan C, yaitu 10 juga. Akhirnya A diberi nilai sama dengan B yang juga 10. 
 
Pemberian nilai tehadap beberapa variabel yang nilainya berbeda, tidak dapat dilakukan 
sekaligus. Contoh dari pemberian beberapa variabel dapat dilihan pada contoh berikut ini:  
 
Kita akan member nilai A = 10, B = 5, C = 7. Anda tidak dapat menuliskan sebagai : 
  

A = B + 5 = C + 3 = 10; 
 
Ekspresi ini SALAH. 
 
3.2.3 Hierarki Operator Aritmatika  
Bila dalam suatu ekspresi aritmatika Anda dapat menjumpai penggunaan beberapa operator 
Artmatika yang berbeda secara bersamaan, maka hierarki dari operator ini adalah sebagai 
berikut : 
 
 *  atau  / tergantung letak, yang di depan yang di dahulukan. 
 % 
 + atau - tergantung letak.  
 
Contoh : 
A = 5 + 3*2/6 
 
Langkah- langkah perhitungan yang dilaukan oleh komputer adalah : 
 

1. 3*2 dihitung dulu, karena ‘*’ di depan  ‘/’ 
A = 5 + 6/6 

2. Kemudian dihitung 6/6, karena hirearki ‘/’ lebih tinggi dari pada ‘+’ 
A = 5 + 1 

3. Terakhir penjumlahan, sehingga A = 6 
 
B = 10/5*2+3; 
Solusinya : B = 2*2+3 
  B = 4 + 3 
  B = 7 
 
Hirearki ini dapat dilawan dengan penggunaan tanda kurung ‘(‘ dan ‘)’. Ekspresi yang 
terdapat pada kurung terdalam akan dijalankan lebih dahulu. 
 
Contoh : 
A = (5+3)*2/4; 
Solusinya : A = 8*2/4 
  A = 16/4 
  A = 4 
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B = 100/(5*(2+3)); 
Solusinya : B = 100/(5*5) 
  B = 100/25 
  B = 4 
 
Berikut ini adalah beberapa contoh penulisan ekspresi aritmatika dalam Turbo C. 
 
Contoh : 
   dituliskan (a+b)/(a-b) – p*q 
   
   dituliskan (a+b/p)/a*b–q 
 

   dituliskan (a+b/p)/a*b–q  
atau ((a+b/p)/a)*b-q 

 
Dua contoh yang terakhir menunjukkan bahwa tanda kurung juga memegang peranan penting 

dalam ekspresi aritmatika. Bila terjadi kesalahan meletakkan kurung, maka ekspresi 

aritmatika yang dihasilkan kemungkinan besar akan memiliki arti yang brbeda pula. Oleh 

karena itu berhati-hatilah (perhatikan (a+b/p)/(a*b)-q memiliki pengertian yang berbeda 

dengan (a+b/p)/a*b-q). Kesalahan semacam ini seringkali dilakukan oleh para programmer 

tanpa disengaja dan cukup sulit dilacak, karena Turbo C tidak akan memberikan pesan 

kesalahan selama sintaks penulisan ekspresi tadi benar. 

 
Kesalahan lain yang juga mungkin terjadi adalah suatu perkalian variabel yang melupakan 

tanda kalinya, misalnya perkalian p dan q yang seharusnya dituliskan p*q, dituliskan pq saja. 

Untuk kesalahan semacam ini, Turbo C ada kalanya memberikan pesan kesalahan, yaitu bila 

tidak mendeklarasikan suatu variabe l lain dengan nama pq. Bila kebetulan ada variabel 

dengan nama pq, maka tidak aka nada pesan kesalahan. 

 
3.2.4  Operator Pemberi Nilai Aritmatika 

Bila ‘=’ dikenal sebagai operator pemberi nilai (assignment operator), ada operator-operator 

lain sejenis yang khusus digunakan dalam ekspresi-ekspresi aritmatika, oleh karena itu 

operator-operator ini lebih dikenal sebagai operator pemberi nilai aritmatika (arithmetic 

assignment operators). Sebelum melihat apa saja yang disebut sebagai operator pemberi nilai 

aritmatika, kita tinjau dulu sebuah contoh persamaan berikut ini : 

 
 total = total + bilangan ; 
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Ekspresi semacam ini sering kali kita jumpai dalam mencari nilai kumulatif (penjumlahan) 

dari sejumlah nilai tertentu yang banyak dijumpai dalam loop (program pengulangan). Bila 

Anda pernah mempelajari suatu bahasa Pemrograman tertentu, tentunya ekspresi semacam ini 

tidak merupakan suatu hal yang asing lagi bagi Anda. Di dalam Turbo C, penulisan ekspresi  

di atas, dapat disederhanakan menjadi : 

 
 total + = bilangan; 
 
Notasi ‘+=’ ini dikenal dengan operator pemberi nilai aritmatika (arithmetic assignment 

operator). Operator pemberi nilai selengkapnya dapat Anda lihat pada Tabel 3.1 

        
Tabel 3.1 Operator Pemberi Nilai Aritmatika 

OPERATOR ARTI 
+= Penjumlahan 
-= Pengurangan 
*= Perkalian 
/= Pembagian 

%= Sisa 
   
Beberapa contoh berikut ini akan memberikan gambaran tentang penggunaan operator-

operator ini. 

 langkah += 2;    langkah = langkah + 2 
 nilai -= 4.75;    nilai = nilai – 4.75 
 bil *= 12;    bil = bil * 12  
 bagi /= nomor;    bagi = bagi / nomor 
 sisa %= 2;    sisa = sisa % 2   
 
3.2.5 Operator Penambah (increment) dan Pengurang (decrement)  

Suatu variabe l yang nilainya selal bertambah satu, misalkan seperti pada  sebuah variabel 

pencacah (counter) dengan rumus sebagai berikut ini : 

 

 nomor = nomor + 1; 

 

berdasarkan ketentuan yang telah dijelaskan pada topic sebelumnya, rumus ini dapat 

dituliskan sebagai : 

 

 nomor += 1; 
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Rumus di atas sebenarnya merupakan bentuk khusus da ri rumus-rumus yang terdapat pada 

topic sebelumnya (lihat Operator Pemberi Nilai Aritmatika), dimana penambahannya selalu 

‘1’. Dalam C, rumus di atas ini masih dapat disederhanakan lagi menjadi : 

  
 nomor++ 
 
Notasi ‘++’ disebut Operator Penambah (Increment Operator). ‘++’ dapat digunakan baik di 

depan nama variabel, seperti : 

 ++nomor 

Ataupun di belakang variabel : 

 nomor ++  

Kedua bentuk penulisan ini memiliki arti yang BERBEDA. Bila ‘++’ diletakkan di depan 

nama variabel, maka proses penambahan akan dilakukan sesaat sebelum atau langsung pada 

saat menjumpai ekspresi ini, sehingga nilai variabel tadi akan langsung berubah begtu ekpresi 

ini ditemukan.  Jika ‘++’ diletakkan di belakang nama variabel, maka proses penambahan 

akan dilakukan setelah ekspresi ini dijumpai, dengan kata lain nilai variabel akan tetap pada 

saat ekspresi ini ditemukan. 

 
Hal yang serupa juga berlaku untuk operator pengurang (decrement operator). Operator ini 

akan mengurangi nilai variabel dengan 1,setiap prosesnya. Operator pengurang ini 

menggunakan notasi ‘-‘, yang juga dapat diletakkan di depan ataupun di belakang nama 

variabe l, de ngan pengertian yang serupa dengan operator penambah. 

 
3.2.6  Operasi Aritmatika Dari Campuran Tipe Data Yang Berbeda 

Operasi aritmatika dapat dilakukan untuk campuran berbagai tipe data yang berbeda. Pada 

umumnya hasil akhir akan sesuai dengan tipe variabel yang akan menyimpan hasil operasi 

aritmatika ini. Namun demikian ada berbagai penyimpangan yang patut diperhatikan, guna 

mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan yang sebenarnya tidak perlu. Untuk memberikan 

gambaran yang lebih jelas, ikutilah beberapa contoh dibawah ini. 

 

Pertama kita akan meninjau hasil operasi aritmatika terhadap data-data yang bertipe integer, 

dan hasil proses akan disimpan kedalam variabel yang bertipe integer juga. Perhatikan contoh 

di bawah ini : 
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/* Operasi Aritmatika terhadap Data Integer   */ 
/* yang hasilnya disimpan ke dalam variabel integer  */ 
main() 
 { 
     int bil1=5,b il2=3,b il3,b il4,b il5,bil6; 
     clrscr(); 
     bil3=bil1+bil2; 
     bil4=bil1-bil2; 
     bil5=bil1*b il2; 
     bil6=bil1/bil2; 
     printf("\n%4d + %4d = %4d",bil1,bil2,bil3); 
     printf("\n%4d - %4d = %4d",bil1,bil2,bil4); 
     printf("\n%4d * %4d = %4d",bil1,bil2,bil5); 
     printf("\n%4d / %4d = %4d",bil1,bil2,bil6); 
   } 

 
Output program ini adalah : 
 

5 + 3 = 8 
5 – 3 = 2 
5 * 3 = 15 
5 / 3 = 1 

 
Semua hasil dari operasi aritmatika ini adalah integer. Untuk penjumlahan, selisih, dan 

perkalian tidak ada hal yang aneh, namun untuk pembagian yang hasilnya bukan berupa 

bilangan bulat, hasil tadi akan selalu dibulatkan kebawah. Sebagai contoh kita lihat dari 

proses di atas : 

5 / 3     seharusnya   1.666667   disini dibulatkan menjadi 1 
 
contoh lain : 
      

6 / 3     hasilnya 2  (tidak dibulatkan lagi karena hasilnya memang sudah berupa  

             bilangan bulat) 

11/4     seharusnya  2.75 

             disini akan dibulatkan menjadi 2 

Sekarang kita akan meninjau operasi aritmatika dari data-data yang bertipe integer, namun 

hasilnya akan disimpan kedalam variabel yang bertipe float. 

 
/* Operasi Aritmatika terhadap Data Integer   */ 
/* yang hasilnya disimpan ke dalam variabel float  */ 
main() 
 { 
      int bil1=1000,bil2=3; 
 float bil3,b il4,b il5,b il6; 
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    clrscr(); 
      bil3=bil1+bil2; 
      bil4=bil1-bil2; 
      bil5=bil1*b il2; 
     bil6=bil1/bil2; 
     printf("\n%4d + %4d = %4f",bil1,bil2,bil3); 
     printf("\n%4d - %4d = %4f",bil1,bil2,bil4); 
      printf("\n%4d * %4d = %4f",bil1,bil2,bil5); 
      printf("\n%4d / %4d = %4f",bil1,bil2,bil6); 
  } 
 
Outputnya  : 
1000 + 3 =  1003.000000 
1000 – 3 =  997.000000 
1000 * 3 =  3000.000000 
1000 / 3 =  333.000000 

 
Bila kita pelajari output diatas, untuk penjumlahan, selisih, dan perkalian tidak ada hal yang 

aneh, hanya semua hasilnya sekarang dituliskan dalam bentuk floating point dengan 

menampilkan desimalnya. Untuk pembagian ada sedikit keanehan, ternyata hasilnya tetap 

dibulatkan menjadi integer, hanya ditampilkan dalam bentuk decimal (ada 6 angka dibelakang 

titik decimal ). Dari sini dapat disimpulkan bahwa pembagian dari dua jenis data integer yang 

disimpan kedalam variabel float tetap akan memberikan hasil integer yang dituliskan dalam 

bentuk desimal. Untuk operasi aritmatika terhadap data-data yang bertipe campuran, integer 

dan float, yang hasilnya akan disimpan dalam variabel integer. 

 
/* Operasi Aritmatika terhadap Data Campuran  */ 
/* yang hasilnya disimpan ke dalam variabel integer */ 
main() 
 { 
      int bil1=1000,bil3,bil4,bil5,bil6; 
 float bil2=3.5 ; 
    clrscr(); 
 
      bil3=bil1+bil2; 
     bil4=bil1-bil2; 
      bil5=bil1*b il2; 
      bil6=bil1/bil2; 
 
      printf("\n%4d + %f = %d",bil1,bil2,bil3); 
      printf("\n%4d - %f = %d",bil1,b il2,b il4); 
      printf("\n%4d * %f = %d",bil1,bil2,bil5); 
      printf("\n%4d / %f = %d",bil1,bil2,bil6); 
  } 
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Outputnya  : 
1000 + 3.500000 =  1003 
1000 – 3.500000 =  996 
1000 * 3.500000 =  3500 
1000 / 3.500000 =  285 

 
Berikutnya adalah operasi aritmatika terhadap data campuran yang akan disimpan kedalam 

variabel float. 

 
/* Operasi Aritmatika terhadap Data Campuran  */ 
/* yang hasilnya disimpan ke dalam variabel float  */ 
main() 
 { 
      int bil1=1000; 

float bil2=3.5,bil3,bil4,bil5,bil6; 
    clrscr(); 
      bil3=bil1+bil2; 
     bil4=bil1-bil2; 
     bil5=bil1*b il2; 
      bil6=bil1/bil2; 
      printf("\n%4d + %f = %f",bil1,bil2,bil3); 
      printf("\n%4d - %f = %f",bil1,b il2,b il4); 
      printf("\n%4d * %f = %f",bil1,bil2,bil5); 
      printf("\n%4d / %f = %f",bil1,bil2,bil6); 
  } 
 
Outputnya  : 
 
1000 + 3.500000 =  1003.500000 
1000 – 3.500000 =  996.500000 
1000 * 3.500000 =  3500.000000 
1000 / 3.500000 =  285.714294 

 
Dari sini dapat disimpulkan, bila ingin memperoleh hasil float yang benar, tanpa adanya 

pembulatan menjadi integer, maka minimum salah satu suku atau faktor yang terdapat dalam 

operasi aritmatika harus bertipe float, dan hasil operasi ini harus disimpan dalam variabel 

float pula. Hal ini perlu diperhatikan terutama untuk pembagian. Dari contoh-contoh yang 

telah diberikan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam operasi aritmatika, operasi pembagian 

sering memberikan hasil yang kadang-kadang sedikit aneh. Ada dua hal yang perlu kita 

perhatikan dalam operasi pembagian ini : 

1. Untuk pembagian integer, yaitu bila pembilang dan penyebut kedua-duanya be rbentuk 

integer, maka hasilnya akan integer. 

Contoh : 125/100  =  1 
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      15/20  =  0 
 
2. Untuk pembagian campuran, yaitu bila pembilang atau penyebut atau kedua-duanya 

merupakan float, maka hasilnya akan menjadi float juga. 

Contoh : 125.0/100 =  1.250000 
      15/20.0 =  0.750000 
      3.25/6.50 =  0.500000 
 
3.2.7 Pengaturan Tipe (type casting)  

Tipe data dapat langsung diatur didalam ekspresi aritmatika yang dituliskan, dengan demikian 

konversi tipe data akan langsung dilakukan pada setiap langkah perhitungannya. Pengaturan 

tipe data ini dituliskan sebagai :  

 
       (tipe) variabel atau konstanta 
 
Sebagai contoh, kita tinjau program dibawah ini. 
 

/* Penggunaan pengatur Tipe  */ 
main() 

  { 
       int a1=10,a2,a3,a4,a5,a6,a7; 
  float b1,b2; 
     clrscr(); 
       a2=45.5/a1+2.75; 
       a3=(int) 45.5/a1 + 2.75; 
       a4=(int) 45.5/a1+(int) (2.75); 
       a5=(int) 45.75/0.5; 
       a6=(int) (45.75/0.5); 
       a7=(int) 45.75/(int) 1.5; 
       b1=45/a1+2.75; 
       b2=(float) 45/a1 +2.75; 
       printf("\n %d”,a2); 
       printf("\n %d",a3); 
       printf("\n %d",a4); 
       printf("\n %d",a5); 
       printf("\n %d",a6); 
       printf("\n %d",a7); 
       printf("\n %f",b1); 
       printf("\n %f",b2);  
      } 
 

Outputnya  : 
  7 
  6 
  6 
  90 
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  91 
  45 
  6.750000 
  7.250000 
 
Proses langkah demi langkahnya adalah sebagai berikut : 
 
 a2 = 45.5/a1 + 2.75 
     = 45.5/10 + 2.75 
     = 4.55 + 2.75 
    = 7.30  
 
 a3  = (int) 45.5/a1 + 2.75 
     = 45/10  + 2.75 
     = 4   + 2.75 
     = 6.75 
     dibulatkan menjadi 6, karena a3 integer 
 
 a4  = (int) 45.5/a1 + (int) 2.75 
     = 45/10  + 2 
     = 4   + 2 
     = 6 
 
Meskipun a2 dan a3 hasilnya sama, namun proses perhitungan langkah demi langkahnya 

berbeda. 

 
 a5 = (int) 45.75/0.5 
    = 45/0.5 
    = 90.000000 
    dituliskan sebagai 90 
 
 a6 = (int) (45.75/0.5) 
    = (int) 91.500000 
    = 91 
     
 a7 = (int) 45.75/ (int) 1.5 
    = 45/1 
    = 45 
 
 b1 = 45/a1  + 2.75 
    = 45/10  + 2.75 
    = 4  + 2.75 
    = 6.750000 

b2 = (float) 45/a1 + 2.75 
    = (float) 45/10 + 2.75 
    = 4.500000  + 2.75 
    = 7.250000 
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Kesimpulan : 

1. Pengatur tipe hanya menga tur sebuah variabe l atau konstanta yang tepat berada  

dibelakang pengatur tipe tadi. 

Contoh : 

 (int)  45.75/0.5  →  45/0.5 

 

2. Bila setiap konstanta atau variabel hendak diubah tipenya, maka konstanta-konstanta atau 

variabel- variabel tersebut membutuhkan pengatur tipenya masing-masing. 

Contoh : 

  (int)  45.75/  (int)  1.5  →  45/1 

 

3. Kita dapat menggunakan tanda kurung untuk mengatur dijalankannya proses aritmatika  

lebih dahulu, baru kemudian hasilnya di konversikan ke dalam tipe yang di inginkan. 

Contoh : 

   (int)  (45.75/0.5)  →  (int)  91.500000 

 
3.2.8 Hierarki Operator  

Bila pada beberapa topik sebelumnya telah diberikan hierarki operator aritmatika (lihat tabel 

3.1), pada table berikut ini akan diberikan hierarki yang lebih lengkap. 

Tabel 3.2 H ierarki operator. 
Prioritas  Operator  Keterangan  
I 
II 
III 
 
IV 
V 
 
VI 
VII 
 
VIII 

() 
++-- 
*/ 
% 
+- 
=  +=  -= 
*=  /=  %= 
! 
< > <= >= 
!=  = = 
&& ; ; 

Tanda kurung 
Penambahan dan pengurangan. 
Kali dan bagi 
Sisa  
Tambah dan kurang 
Operator pemberi nilai 
Aritmatika  
Operator logic tidak/bukan. 
Operator relasi 
 
Operator logic DAN dan 
ATAU 

 
 
3.2.9 Operasi Character  

Meskipun sebenarnya operasi character bukan merupakan bagian dari operasi 

matematika,namun topic ini sengaja disisipkan disini,mengingat bahwa karakter dapat 
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dinyatakan dalam bentuk integer. Karakter umumnya disimpan secara internal dalam bentuk 

integer,artinya karakter dikonversikan menjadi integer sebelum disimpan ke dalam memori 

dan akan dikonversikan menjadi karakter kembali bila dicetak.pada umumnya system 

konversi yang dianut oleh sebagian besar microcomputer akana menjadi nilai ASCII-nya(lihat 

Lampiran A).nilai ASCII dapat berkisar dari 0 hingga 127 atau 0 hingga 255, tergantung jenis 

computer yang anda gunakan. 

 

Seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya, untuk mencetak sebuah karakter digunakan 

format specifier ‘%c’.bagaimanakah untuk mencetak nilai ASCII –nya? Nilai ASCII dapat 

dicetak dengan menggunakan format specifier ’%d’ (%d mewakili integer). 

 
/* Program konversi nilai ASCII */ 
main() 
{ 
   char c1='a',c2='A'; 
   clrscr(); 

    printf("\nKarakter pertama : %c",c1); 
   printf("\nNilai ASCII nya  : %d",c1); 
   printf("\nKarakter kedua   : %c",c2); 
   printf("\nNilai ASCII nya  : %d",c2); 
} 

 
Output program ini: 

Karakter pertama  :  a 
Nilai ASCII nya    : 97  
Karakter kedua      : A 
Nilai ASCII nya    : 65  

 
3.3  Peralatan  

1. 1 set computer 

2. Software Turbo C  

 

3.4  Langkah Kerja  

1. Aktifkanlah editor Turbo C, kemudian lakukanlah konfigurasi directory. 

2. Buatlah program seperti dibawah ini dan simpanlah dengan nama Con31.C  

 /* Penggunaan '++' di depan nama variabel */ 
 main() 
 { 
      int bil=10; 
       clrscr(); 
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    printf("\n %d",bil); 
    printf("\n %d",++bil); 
    printf("\n %d",bil); 
    getche(); 
 }  
 
3. Buatlah program seperti dibawah ini dan simpanlah dengan nama Con32.C 

 /* Penggunaan '++' di belakang nama variabel */ 
 main() 
 { 
    int bil=10; 
    clrscr(); 
    printf("\n %d",bil); 
    printf("\n %d",bil++); 
    printf("\n %d",bil); 
    getche(); 
 } 
 
4. Buatlah program seperti dibawah ini dan simpanlah dengan nama Con33.C 

 
  /* Penggunaan '++' di depan dan di belakang nama variabel */ 
 main() 
 { 
    int bil=25; 
    clrscr(); 
    printf("\n %d",++bil); 
    printf("\n %d",bil++); 
    printf("\n %d",bil); 
    printf("\n %d",bil); 
     printf("\n %d",bil++); 
    printf("\n %d",++bil); 

   getche(); 
 } 

 
5. Buatlah program seperti dibawah ini dan simpanlah dengan nama Con34.C 
   

/* Contoh penggunaan '++' dan '--' */ 
 main() 
 { 
    int bil=15; 
    clrscr(); 
    printf("\n %d",++bil); 
    printf("\n %d",bil--); 
    printf("\n %d",bil); 
    printf("\n %d",bil++); 
    printf("\n %d",bil--); 
    printf("\n %d",bil++); 
    printf("\n %d",--bil); 
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    printf("\n %d",bil); 
    printf("\n %d",++bil); 
    printf("\n %d",--bil); 
    printf("\n %d",bil); 
    getche(); 
 } 
 

Bagaimanakah output dari program di atas ? Cobalah menganalisa program ini tanpa 

menjalankannya di computer. Bila analisa output seperti hasil saat eksekusi program 

maka Anda telah benar-benar memahami pengertian operator-operator tersebut. 

 

6. Buatlah program seperti dibawah ini dan simpanlah dengan nama Con36.C 

      /* Operasi Aritmatika */ 
      main() 

        { 
      int a1=10,a2,a3,a4; 
  float b1=1.5,b2,b3,b4; 
     clrscr(); 
      a2=a1/b1+2.75; 
      a3=45/a1+3; 
      a4=45.0/a1+3; 
      b2=a1/b1+2.75; 
      b3=45/a1+3; 
      b4=45.0/a1+3; 
 
      printf("\n %d”,a2); 
      printf("\n %d",a3); 
      printf("\n %d",a4); 
      printf("\n %f",b2); 
      printf("\n %f",b3);  
      printf("\n %f",b4); 

getche();  
  } 

 
Contoh program yang pertama adalah program konversi dari huruf besar menjadi huruf 
kecil,karena kita tahu bahwa dalam kode ASCII selisih antara huruf besar dan huruf kecil 
adalah 32(lihat lampiran A),maka sifat ini dapat kita gunakan untuk mengkonversikan 
huruf besar menjadi huruf kecil. 
 

7. Buatlah program seperti dibawah ini dan simpanlah dengan nama Con37.C  
 

/* Program konversi huruf besar ke kecil */ 
main() 
{ 
   char besar,kecil; 
   clrscr(); 
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   /* Cetak Judul                     */ 
   printf("\xDB PROGRAM KONVERSI HURUF \xDB"); 

 
   /* Inputkan sebuah huruf besar     */ 
   printf("\n\nInputkan sebuah huruf besar (A-Z)"); 
   besar=getche(); 

 
   /* Konversi ke huruf kecil         */ 
   kecil=besar+32; 

 
   /* Cetak huruf kecilnya            */ 
   printf("\n\nHuruf kecil dari %c adalah %c",besar,kecil); 
   getche(); 
} 

 
8. Buatlah program seperti dibawah ini dan simpanlah dengan nama Con38.C 

 
/* Program konversi jam  */ 
main() 
{ 
   int jam; 
   float jam_input,menit,tot_menit; 
   clrscr(); 

 
   /* Cetak Judul             */ 
   printf("\xB1\xB1 Program Konversi Jam \xB1\xB1"); 

 
   /* Input Data              */ 
   printf("\n\nInputkan Jam (x.xx)    : "); 
  scanf("%f",&jam_input); 

 
   /* Konversi                */ 
   jam=(int) jam_input; 
   menit=(jam_input-(int) jam_input)*60;  
   tot_menit=jam*60+ menit; 

 
   /* Cetak Output            */ 
   printf("\n%f jam = %d jam %5.2 f menit = %.2f menit",jam_input, 
           jam,menit,tot_menit); 
getche(); 
} 

 
3.5  Lembar Kerja  

 
No Nama File Keluaran 
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3.6  Pertanyaa n dan Tugas  

1. Tuliskan ekspresi aritmatika dibawah ini dalam bentuk yang dikenal oleh Turbo C :  

 

             a.    

 

              

dimana a,b,c,d,p,q,x, dan y masing masing adalah sebuah variable. 
 

2. Bila diketahui a=100, b=10 dan c=2, tentukan hasil ekspresi aritmatika berikut ini: 
       a.  d = a/2*b;     f.  z  = a/(2*b); 

b.  x = a*b /5*c;    g. p = a+b/2*b; 
c.  y = a*(b/5)*c;    h.  q = (a+b)/2*b; 
d.  f = a+c/10+b;    i.   r = (a+b)/(2*b); 
e.  g = a+c/(10+b);    j.   s = (a+c)/(10+b); 

 
3. Dari program berikut ini, berapakah nilai x ? 

 main() 
 { 
  int x,y ; 
  y = 3 
  x = y+3 
  printf("Nilai dari x adalah : %d ",x); 
 } 
 
4. Dari program berikut ini, bagaimana outputnya ?  

 
main()                                
{                                     
   int a=2,b=3,c=4,d,x;        
   float e=5.4,f=11.8,y;       
   double h,i;                        
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   d=a+e;                             
   h=c/b;                             
   i=f/a;                             
   x=f/e;                             
   y=f/e;                             
   printf("\n d : %d",d);             
   printf("\n h : %lf",h);            
   printf("\n i : %lf",i);            
   printf("\n x : %d",x);             
   printf("\n y : %f",y);                   
}                                     

         
5. Tentukan output dari program dibawah ini: 

main()                                     
{                                          
   int bil=3;                              
   printf("\n %d",bil);                    
   printf("\n %d",bil++);                  
   printf("\n %d",--bil);                  
   bil+=2;                                 
   printf("\n %d",bil);                    
   printf("\n %d",++bil);        
   printf("\n %d",bil++);     
   printf("\n %d",bil);       
   bil*=2;                                 
   printf("\n %d",bil++);                  
   printf("\n %d",++bil);                  
   printf("\n %d",bil);                    
   bil-=5;                                 
   printf("\n %d",bil);                    
   getche(); 
}   

 
6. Secara manual, selesaikanlah ekspresi aritmatika dibawah ini langkah demi langkah 

hingga anda peroleh hasilnya.  

a. A = (int) 45.65/0.5 +27.5  A integer 
b. A = 45.65/0.5 + (int) 27.5  A integer 
c. A = 45.65/0.5 + 27.5  A integer 
d. A = (int) 45.65/0.5 + 27.5  A floa t 
e. A = 45.65/0.5 + (int) 27.5  A floa t 
f. A = 45.65/0.5 + 27.5  A foat 
g. B = (int) 45.65/(int) 1.5)*2  B float 
h. B = (int) (27.45/0.25)*1.5  B float 
i. B = (int) 27.45/0.25*1.5  B float 
j. B = (int) (27.45/0.25)-  

 (int) 27.45/(int)1.25+ 
 (int) 27.45/0.25  B float 
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7. Tentukan output program berikut ini :  
main()                                               
{                                                           
   int bil1=10,b il2,b il3;                                   
   float bil4=75.5,b il5,b il6;                               
                                             
   bil2=(int) bil4/bil1+(int) bil4;                         
   bil3=(int) (bil4/0.25 )+5/2;                              
                                             
   bil5=bil1/2+(int) bil4/25;                               
   bil6=bil4/ (int) 1.5+2.4;                                
                                                            
   printf("\n %d",bil2);                                    
   printf("\n %d",bil3);                       
   printf("\n %f",bil5);                                    
   printf("\n %f",bil6);                                    
}                                                       
     
Tentukan lebih dahulu dengan perhitungan manual, sebelum anda coba program    

diatas. Dengan demikian anda dapat menguji apakah anda benar benar telah 

memahami langkah langkah perhitungan ini. 

 
8. Tentukan output program dibawah ini, kerjakan secara manual dahulu,kemudian buatlah 

programnya, serta periksa apakah hasil manual anda sesuai output programnya. 

main() 
{ 
   char kar1,kar2,kar3; 
   kar1='A'+40; 
   kar2=kar1-20+'B'; 
   kar3='C'+'D'-'P'+10;                                          
   printf("\n %c kode ASCII nya %u",kar1,kar1);                  
   printf("\n %c kode ASCII nya %u",kar2,kar2);                  
   printf("\n %c kode ASCII nya %u",kar3,kar3);                  
} 
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