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Tipe data dan Identifier 

Tipe Data
 Data merupakan bagian yang menjelaskan suatu informasi, 

dalam bahasa C++ bisa berupa bilangan, huruf atau true
dan false

 Tiap tipe data mempunyai jenis dan ukuran tertentu di 
memori utama.

Identifier
 Data tersimpan di suatu lokasi memori, untuk mengenalnya 

digunakan suatu nama yang mewakili suatu alamat di 
memori

 Identifier bisa berupa variabel, konstanta maupun fungsi.



Tipe data bahasa C++
Tipe Data Ukuran Jangkauan Nilai Yang dapat Ditampung

bool 1 byte True or false

unsigned short int 2 bytes 0 to 65,535

short int 2 bytes –32,768 to 32,767

unsigned long int 4 bytes 0 to 4,294,967,295

long int 4 bytes –2,147,483,648 to 2,147,483,647

int (16 bit) 2 bytes –32,768 to 32,767

int (32 bit) 4 bytes –2,147,483,648 to 2,147,483,647

unsigned int (16 bit) 2 bytes 0 to 65,535

unsigned int (32 bit) 4 bytes 0 to 4,294,967,295

char 1 byte 256 character values

float 4 bytes 1.2e–38 to 3.4e38

double 8 bytes 2.2e–308 to 1.8e308



Variabel dan Konstanta

 Variabel berupa identifier mewakili alamat 
memori yang menampung suatu nilai dan 
nilainya dapat diubah pada saat eksekusi

 Konstanta bisa berupa suatu identifier yang 
mewakili alamat memori yang menampung nilai 
namun nilai tersebut tidak dapat diubah

 Konstanta bsa berupa suatu nilai yang ditulis 
langsung di dalam kode program



Variabel

 Variabel dikenal dari nama variabel yang 
disebut identifier. Adapun syarat-syarat 
pemberian nama adalah:

 Harus diawali dengan huruf

 Tidak boleh memakai karakter khusus kecuali $ 
dan garis bawah (_)

 Tidak boleh sama dengan kata kunci yang 
digunakan pada C++

 Bersifat case sensitif (huruf besar dan kecil 
dibedakan)



Variabel (lanjutan)

Sebelum digunakan suatu variabel harus 
dideklarasikan terlebih dahulu
 Cara deklarasi : <tipe> <var1>, <var2>, …;

 Contoh : int panjang, lebar;

 Bisa langsung diinisialisasi suatu nilai tertentu, Contoh : 
float jari_jari = 5.25;

Untuk mengubah nilai di dalam variabel digunakan 
operato pengerjaan, misalnya “=“, contoh:

int panjang, lebar;

panjang = 15;

lebar = 12;



Konstanta
 Konstanta bisa berupa konstanta simbolik 

bisa berupa konstanta literal.

 Konstanta Simbolik bisa dibuat dng. 2 cara:

 Dengan preprocessor directive #define, contoh: 
#define kapasitas 15

 Dengan memakai kata kunci const, contoh: 
const int usiaku = 42;

 Konstanta literal adalah nilai yang ditulis 
pada kode program. Contoh berikut ini nilai 
15 dinamakan konstanta literal:

panjang = 15;



Contoh Program

#include <iostream>
int main(int argc, char *argv[])
{

using namespace std;
QCoreApplication a(argc, argv);
int panjang, lebar;
panjang = 15; //<-- nilai diubah menjadi 15
lebar = 12;   //<-- nilai diubah menjadi 12
cout << "Panjang = " << panjang << endl;
cout << "Lebar   = " << lebar << endl;
return a.exec();

}



Contoh Hasil Eksekusi

• Analisa Program :

– Pada program di atas variabel panjang dan lebar
dideklarasikan bertipe int.

– Kemudian variabel panjang diberi nilai 15 (integer) dan lebar
diberi nilai 12 (integer), tampak bahwa nilai dari variabel 
tersebut dapat diubah.

– Pada baris berikutnya nilai dari variabel dapat diakses untuk 
dicetak ke layar.



Statement dan Ekspresi

 Statement adalah sebuah baris perintah pada 
bahasa C++ yang mempunyai arti tertentu.

 Statement bisa berupa perubahan nilai variabel, 
struktur kendali percabangan maupun perulangan, 
bisa juga beupa pemanggilan fungsi yang 
semuanya itu diakhiri dengan tanda titik koma (;)

 Ekspresi adalah segala sesuatu yang 
menghasilkan nilai, bisa berupa konstanta literal, 
variabel maupun kombinasi dengan menggunakan 
operator dari keduanya 



Contoh Statement

 Contoh Statement berupa perubahan nilai 
variabel :

panjang = 25;

 Contoh Statement berupa struktur kendali if:

if(bil%2==0)

cout << “Bilangan teresebut genap”;

 Contoh Statement berupa pemanggilan fungsi: 

luas(panjang,lebar);



Ekspresi dan Operator

 Segala sesuatu yang menghasilkan nilai 
dinamakan ekspresi.

 Tipe data suatu ekspresi ditentukan dari tipe 
data operand dan operator yang membentuk 
ekspresi tersebut.

 Operator adalah simbol yang digunakan untuk 
melakukan suatu operasi.

 Jika dalam sebuah statement terdapat lebih dari 
satu operator, maka operator akan dikerjakan 
dengan urutan sesuai dengan jenjangnya.



Jenis dan Jenjang 
Operator



Jenis dan Jenjang 
Operator (lanjutan)

Contoh:

y = 5 + 2 * 8 – 4 / 2

Akan dikerjakan terlebih dahulu 2*8, kemudian 4/2, sehingga 
menjadi 5 + 16 – 2 menghasilkan nilai19 baru kemudian terakhir 
dari arah proses kanan ke kiri ekspresi tersebut mengisi y.



Operator Unary

 Operator unary adalah operator yang hanya mempunyai 
sebuah opeand.

 Simbol operator unary yaitu :

 Walaupun simbol yang digunakan sama dengan 
operator aritmatika minus, namun operator unary 
minus berbeda dengan operator aritmatika minus.



Opeator Unary (lanjutan)

Operator Unary Minus

Operator ini dipakai untuk memberi nilai minus 
suatu nilai numerik (bukan pengurangan). 
Misalnya ungkapan : A + - B * C akan diartikan 
A + (-B) * C. Operator unary “-“ ditulis di depan 
operand.

Operator Unary ++ dan --

Operator ++ digunakan untuk menambah nilai 
variabel dengan 1  (increment) sedangkan –
digunakan untuk mengurangi 1 (decrement)



Opeator Unary (lanjutan)

 Operator ++ yang diletakkan di depan operand dinamakan pre 
increment sedangkan yang diletakkan di belakang dinamakan 
post increment.

 Pre increment artinya penambahan 1 dilakuan terlebih dahulu 
sebelum suatu ekspesi dioperasikan, sedangkan post 
increment penambahan 1 baru dilakukan setelah ekspresi 
dioperasikan. Contoh:



Opeator Unary (lanjutan)

 Demikian juga dengan operator -- yang diletak-kan di depan 
operand dinamakan pre decre-ment sedangkan yang diletakkan 
di belakang dinamakan post decrement.

 Operasi dari operator ini sama dengan increment. Contoh:



Operator Pengerjaan

 Operator juga biasa disebut operator penugasan 
(assignment), biasa digunakan untuk mengubah nilai 
variabel.

 Terdapat 6 operator pengejaan pada C++, yaitu:



Contoh Operator 
Pengerjaan

Jika variabel a dan b bernilai 10, maka hasil operasi 
operator pengerjaan adaah sebagai berikut:

C++ mengijinkan operator pengerjaan ditulis lebih dari 
satu kali pada sebuah statement, misalnya :

x = y = a * b; 



Operator Hubungan

 Operator dinamkan juga operator pembanding, 
operator ini menghasilkan ekspresi boolean (true/ 
false). Terdapat 6 operator hubungan yaitu:



Contoh Opeasi Operator 
Hubangan

Berikut ini contoh ekspresi operator hubungan:



Operator Logika
Digunakan untuk menggabungkan ekspresi boolean, 

yaitu nilai-nilai bertipe boolean.Terdapat 2 operator 
logika yaitu:

Selain dua operator logika ini, operator unary “!” (logika 
NOT) dapat digunakan untuk operasi logika



Contoh ekspresi Operator Logika

 Contoh : Misalnya A bernilai 5, B bernilai 7 dan C bernilai ‘a’ 
maka ungkapan dibawah ini mempunyai hasil akhir benar
(True).

A < B || B == 7 && C > ‘z’

Langkah-langkah sebagai berikut:

• Jenjang operator hubungan lebih tinggi dibandingkan dengan 
operator logika, maka operator hubungan dikerjakan terlebih 
dahulu.

• Operator logika “&&” mempunyai jenjang lebih tinggi dari 
operator “||”, sehingga operator “&&” dikerjakan terlebih 
dahulu.

• Bagian yang paling akhir dikerjakan adalah operator “||”, 
sehingga hasil akhir logika bernilai logika benar atau True.



Control Statement

Pogram akan bekerja urut dari baris satu ke baris 
berikutnya secara sekuensial sampai semua baris 
dieksekusi.

Dengan kontrol statement, program bisa kembali ke 
baris sebelumnya maupun bercabang untuk 
memilih aliran yang sesuai dengan kondisi tertentu.

Bahasa C++ mengenal 3 perintah dasar perulangan 
dan 2 perintah dasar percabangan.

Perintah percabangan C++ yaitu:

 Dengan if(<ekspresi_boolean>) … else …

 Dengan switch(<ekspresi>)



Control Statement (lanjutan)

 Perintah perulangan C++ yaitu:

 Dengan for(<nilai_awal>,<eksp_bool>,<penambahan/pengurangan>)

 Dengan while(<ekspresi_boolean>)

 Dengan do ... while(<ekspresi_boolean>)

 Control statement dapat dikombinasikan, baik 
perulangan dengan percabangan maupun campuran 
dari keduanya.

 Perulangan dapat dilanjutkan dan dihentikan 
sebelum waktunya dengan statement continue dan 
break.



Percabangan if()

 Statement if() bisa ditulis tanpa else yang 
mempunyai arti sebagai berikut:

jika ekspresi 
boolean bernilai 
true, baris 

program dalam 

if() akan
dieksekusi

jika ekspresi 
boolean bernilai 
false, baris 

program dalam 

if() tidak
dieksekusi



Percabangan if() (lanjutan)

 Jika statement if() bisa ditulis dengan else
mempunyai arti sebagai berikut:

jika ekspresi 
boolean 

bernilai true, 
baris program 

dalam if() 

akan 
dieksekusi 
dan program 

dalam else 

tidak 
dieksekusi

jika ekspresi 
boolean 

bernilai false, 
baris program 

dalam if() 

tidak 
dieksekusi 
dan program 

dalam else 

akan 
dieksekusi



Flowchart percabangan if()

Flowchart percabangan if() dengan dan tanpa 
else:

Tanpa else: Dengan else:



Demo percabangan if()



Hasil Eksekusi

Analisa program:

Statement di luar if dieksekusi secara sekuensial

Pada percobaan ini <ekspresi_boolean> pada if 
kedua, yaitu bil<0 menghasilkan False, maka 
statement pada if ini (“ adalah negatip”) tidak 
dieksekusi.



Demo percabangan if() else



Hasil Eksekusi

Analisa program:

Eksekusi menghasilkan keluaran yang sama, namun 
kali ini nol termasuk bilangan positip, karena ekspresi 
boolean yang digunakan bi>=0,  sedangkan selain 
dari pada itu akan dicetak “adalah negatip”.



Percabangan if() bersarang

Di dalam if atau else dapat diisi dengan 
statement if lagi, bentuk semacam ini 
dinamakan if bersarang.

Flowchart dari if bersarang adalah sbb.:



Demo if() bersarang



Analisa program:

Karena pada if pertama usia<18 bernilai False
maka dikerjakan pada bagian else, pada bagin 
ini terdapat if yag kedua dengan ekspresi 
usia<35 bernilai True, maka pada layar dicetak 
“ tergolong Pemuda”, bagian else pada if
kedua ini tidak dieksekusi.

Hasil Eksekusi



Percabangan dengan switch()

Perintah ini bisa digunakan untuk alternatif if 
bersarang namun terbatas untuk kondisi = 
(sama dengan), Bentuk umum statement ini  
adalah sbb.:

switch (<ekspresi>)
{
case <konst_1>: <pernyataan_1>;

break;
case <konst_2>: <pernyataan_2>;

break;
case <konst_n>: <pernyataan_n>;

break;
default       : <pernyataan_default>;

}



Percabangan dengan switch() 
(lanjutan)

Flowchart statement switch() adalah sbb.:



Demo switch()



Hasil eksekusi

Analisa program:

Ekspresi pada statement switch diambil dari 
variabel pilih yang bernilai 2, maka yang 
dieksekusi pada case 2.

Jika nilai vaiabel pilih diganti selain 1 atau 2
maka yang akan dieksekusi adalah pada bagian 
default.



Perulangan

Secara normal program dieksekusi baris demi 
baris dari atas ke bawah, namun dengan 
statement perulangan baris program yang 
dieksekusi dapat diulangi dari baris yang ada di 
atas.

Bahasa C++ menyediakan 3 macam statement 
perulangan, yaitu for(), while() dan do … 
while().

Masing-masing statement mempunyai 
karakteristik yang sangat bermanfaat dalam 
pemrogaman.



Perulangan dengan for()

 Bentuk umum statement perulangan for():

for(<nilai_awal>;<eksp_bool>;<penambhan/penurnan>)

{

<statmemnts> 

}

 Statement-statement dalam kurung kurawal akan 
dieksekusi dari awal sampai akhir kemudian diulangi 
lagi sampai <eksp_bool> bernilai False.

 Pada umumnya yang menyebabkan <eksp_bool>
bernilai False adalah pada bagian 
<penambhan/penurnan>.



Perulangan dengan for() (lanjutan)

Flowchart statement for() adalah sbb.:



Demo perulagan dengan for()



Hasil Eksekusi

Analisa program:

Perulangan dimulai dari nilai variabel hitung=1
setelah selesai dieksekusi satu kali maka 
dikerjakan hitung++ yang pada akhirnya ketika 
hitung bernilai 4 ekspresi boolean hitung<4 
bernilai False dan peulangan berhenti.



Perulangan dengan while()

Perulangan ini mempunyai bentuk umum sbb.:

while(<expresi_boolean>)

{

<statements>

}

Flowchart statement 

ini adalah sbb.:



Demo statement while()



Hasil Eksekusi

Analisa program:

Perulangan akan dieksekusi terus beulang-ulang 
selama variabel lagi bernilai ‘y’, ketika lagi
bernilai selain ‘y’ maka ekspresi boolean
bernilai False dan peulangan berhenti.



Perulangan dengan do … 
while()

Perulangan ini mirip dengan while() 
perbedaannya hanya pada letak ekspresi 
boolean statement tersebut, karena perintah ini 
diletakkan di akhir, maka pertama kali statement 
di dalam perlangan pasti akan dieksekusi 
(minimal satu kali). Bentuk umum statement ini 
adalah sbb.:

do
{

<statements>
}
while(<expresi_boolean>)



Perulangan dengan do … 
while() (lanjutan)

 Flowchart statement ini adalah sbb.:

 Tampak pada gambar statement dilakukan 
terlebih dahulu baru kemudian diperiksa 
apakah ekspresi boolean bernilai True/False.



Demo statement do…while()



Hasil Eksekusi

Analisa program:

Hasil eksekusi tampak sama dengan statement 
while(), namun pehatikan bahwa nilai variabel 
lagi pertama diisi ‘t’ dan perulangan ini tetap 
dijalankan terlebih dahulu, itulah perbedaan 
antara while() dengan do … while().



Perulangan dengan break

Perulangan dapat dihentikan sebelum waktunya 
dengan memakai perintah break. Bentuk umum 
dari perulangan yang memakai break adalah 
sbb.:

while(<expresi_boolean1>){

<statements>

if(<expresi_boolean2>)

break;

<statements>

}



Perulangan dengan break
(lanjutan)

Flowchart perulangan dng break adalah sbb.:



Demo Perulangan dengan break



Hasil Eksekusi

Analisa program:

Bilangan prima tidak habis dibagi selain 1 dan bilangan 
itu sendiri, jadi jika ada salah satu bilangan antara 2 
hingga bilangan itu dikurangi 1 maka pasti bukan 
prima.

Pada program tersebut dicoba satu persatu untuk 
membagi, jika ada salah satu yang berhasil membagi 
tanpa sisa, perulangan dihentikan sebelum waktunya.



Perulangan dengan continue

Perulangan dapat dilanjutkan sebelum 
waktunya dengan memakai perintah continue. 
Bentuk umum dari perulangan yang memakai 
break adalah sbb.:

while(<expresi_boolean1>){

<statements>

if(<expresi_boolean2>)

continue;

<statements>

}



Perulangan dengan continue 
(lanjutan)

Flowchart perulangan dengan continue adalah 
sbb.:



Demo Perulangan dng continue



Hasil Eksekusi

Analisa program:

Bilangan genap habis dibagi 2, jika tidak habis dibagi 2 
pada program tersebut melanjutkan ke perulangan 
berikutnya tanpa mengeksekusi perintah yang ada di 
bawahnya yaitu mencetak bilangan tersebut.

Dengan demikian yang tercetak hanyalah bilangan-
bilangan yang genap.
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