
Materi 4



Operator Relasional

� Operator relasional, digunakan untuk 
membandingkan dua buah data.
� Simbol : 

< lebih kecil< lebih kecil
> lebih besar
>= lebih besar atau sama dengan
<= lebih kecil atau sama dengan
<> tidak sama
= sama (bedakan dengan tanda :=)



Pemilihan

� Dalam membuat program kadang-kadang 
kita perlu menganalisis kasus dan 
melakukan aksi berdasarkan status kasus 
tersebut.

Contoh:Contoh:
� Tampilkan ‘Anda Lulus’ jika nilai ujian > 60  
� Tampilkan ‘Bilangan genap’ jika anda 

memasukkan bilangan genap melalui 
keyboard.
� Tampilkan ‘Salah Input’ jika anda mencoba 

membagi sesuatu bilangan dengan 0
dsb



Pemilihan 1 kasus

� Bentuk dasar pemilihan 1 kasus:

if  (kondisi)  then
(aksi)

endifendif

Aksi hanya dilakukan jika kondisi terpenuhi



Pseudocode vs Pascal

Pemilihan 1 kasus

Pseudocode :
� if  nilai>60  then

write(‘Lulus’)
endif

Pascal :
� If nilai>60 then

writeln(‘Lulus’);



Latihan

� Buatlah sebuah program yang 
membaca nilai ujian dari keyboard. Jika 
nilai ujian >= 60, tampilkan teks “Anda 
Lulus”. Jika nilai < 60, program tidak Lulus”. Jika nilai < 60, program tidak 
menampilkan apa-apa.



pseudocode

� deklarasi:
nilai : integer

� deskripsi:
read(nilai)read(nilai)
if  nilai >= 60 then

write (‘Anda Lulus’)
endif











Latihan

� Buatlah sebuah program yang 
membaca sebuah bilangan bulat x dari 
keyboard. Jika angka yang dimasukkan 
adalah bilangan genap maka tampilkan adalah bilangan genap maka tampilkan 
teks “x adalah bilangan genap”. Jika 
bukan bilangan genap maka program 
tidak menampilkan apa-apa.



pseudocode

� deklarasi:
A : integer

� deskripsi:
read(A)read(A)
if  A mod 2 = 0 then

write (‘Bilangan genap’)
endif



Latihan

� Tarif pemakaian internet di warnet 
‘Keong’ adalah 3500/jam. Jika 
pemakaian lebih dari 5 jam akan 
mendapat diskon 10% dari total mendapat diskon 10% dari total 
pemakaian. 
Buatlah program console untuk 
menghitung biaya pemakaian internet. 
Lama pemakaian dimasukkan melalui 
keyboard.



Pseudocode (alternatif 1)

� deklarasi:
lama, diskon, tarif : real

� deskripsi:
read(lama)read(lama)
diskon ← 0
if lama > 5 then

diskon ← 0.1
endif
tarif ← 3500 * lama * (1-diskon)
write(tarif)



Pseudocode (alternatif 2)

� deklarasi:
lama, biaya, tarif : real

� deskripsi:
read(lama)read(lama)
tarif ← 3500
if lama > 5 then

tarif ← 0.9*3500
endif
biaya ← tarif * lama
write(biaya)



Pseudocode (alternatif 3)

� deklarasi:
lama, biaya : real

� deskripsi:
read(lama)read(lama)
biaya ← 3500 * lama
if lama > 5 then

biaya ← 0.9*biaya
endif
write(biaya)


