
OPERATOR 
 

Percobaan 1: Mengimplementasikan Assignment operator dalam bahasa C. 
 
Tujuan: 
Mahasiswa memahami serta mampu membuat  program dalam bahasa C 
menggunakan operator Assignment. 
  
Materi: 
Operasi yang di kerjakan oleh program menggunakan bahasa pemrograman 
merupakan suatu proses yang melibatkan operator(pelaku) dan operand (nilai) untuk 
melakukan sesuatu. 
Operator yang dijelaskan pada jobsheet ini adalah : 

• Assignment Operator 
• Mathematical Operator (Binary dan Unary) 
• Relational Operator 
• Logical Operator 

Asignment operator menggunakan “=” sebagai operator utama yang artinya 
mengisikan suatu nilai ke dalam variabe yang ada di sisi kiri. 
  
Tabel Assignment Operator 
Operato

r Deskripsi Contoh 

= Menetapkan nilai dari 
operand kanan ke operand 
kiri 

C = A sama dengan memasukkan 
nilai A ke dalam C 

+= Menambah nilai operand kiri 
dengan kanan dan 
menetapkan nilainya ke 
operand sebelah kiri 

C += A sama dengan C = C + A 

-= Mengurangi nilai operand kiri 
dengan kanan dan 
menetapkan nilainya ke 
operand sebelah kiri 

C -= A sama dengan C = C - A 

*= Mengalikan nilai operand  kiri 
dengan kanan dan 
menetapkan nilainya ke 
operand sebelah kiri 

C *= A sama dengan to C = C * A 

/= Membagi nilai operand  kiri 
dengan kanan dan 
menetapkan nilainya ke 
operand sebelah kiri 

C /= A sama dengan C = C / A 

%= Menghitung sisa bagi 
(modulus) operand kiri 
dengan operand kanan, dan 
menetapkan nilainya pada 
operand di sebelah kiri 

C %= A sama dengan C = C % A 



 
Operato

r Deskripsi Contoh 

<<= Digit biner operand sebelah 
kiri bergeser sejumlah 
operand sebelah kanan ke 
arah kiri dan menetapkan 
nilainya pada operand 
sebelah kiri 

C <<= 2 sama dengan C = C << 2 

>>= Digit biner operand sebelah 
kiri bergeser sejumlah 
operand sebelah kanan ke 
arah kanan dan menetapkan 
nilainya pada operand 
sebelah kiri 

C >>= 2 sama dengan C = C >> 2 

&= operand kiri memperoleh nilai 
dari operand kiri & operand 
kanan 

C &= 2 sama dengan C = C & 2 

^= operand kiri memperoleh nilai 
dari operand kiri ^ operand 
kanan 

C ^= 2 sama dengan C = C ^ 2 

|= operand kiri memperoleh nilai 
dari operand kiri | operand 
kanan 

C |= 2 sama dengan C = C | 2 

 
 
Prosedur Percobaan: 
1. Tulis ulang program untuk mengeluarkan hasil penggunaan Assignment 

operator sebagai berikut : 

 
 



 
2. Cocokkan hasil running program yang sudah Anda buat apakah sudah sesuai 

dengan tampilan berikut ini? 

 

 
Pertanyaan: 
1. Ani memiliki sejumlah buku(sejarah 2 buah buku, matematika 5 buah buku, 

bahasa inggris 11 buku) yang akan didata. Buatlah tampilan program yang 
menjelaskan tentang Nama pemilik buku, jumlah setiap jenis buku dan total buku 
yang dia miliki. Masukkan masing-masing tersebut ke dalam variabel dan output 
kan menggunakan bahasa pemrograman C! 

2. Terdapat variabel 1 yang berisikan nilai 10 dan variabel 2 yang berisikan nilai 23. 
Buatlah program menggunakan bahasa pemrograman C dengan menerapkan 
operator assignment jika C menyimpan hasil penjumlahan variabel 1 dengan 
angka 5 dan D menyimpan hasil perkalian variabel 2 dengan angka 3! 

 
 
 
Percobaan 2: Mengimplementasikan Arithmetic Operator (Binary dan Unary) dalam 
bahasa C. 
 
Tujuan: 
Mahasiswa memahami serta mampu membuat  program dalam bahasa C 
menggunakan Arithmetic Operator (Binary dan Unary). 
 
Materi: 
Arithmetic Operator menggunakan lima operasi dasar aritmatika yaitu :  

1) +  : jumlah 
2) -   : kurang 
3) *  : kali 
4) /  : bagi 
5) % : sisa bagi (modulus) 

 

Operator ini terbagi menjadi Binary yang melibatkan dua operand untuk setiap kali 
operasi, dan Unary yang melipatkan satu operand untuk setiap kali operasi. 
 
 
 



Arithmetic Operator Binary 
Operator Deskripsi 

+ Menjumlahkan dua operand 
- Mengurangkan dua operand 
* Mengalikan dua operand 
/ Membagikan dua operand 
% Menghitung sisi bagi  operand pertama dengan kedua 
 
Unary 

Operator Deskripsi 
++ Mengingkatkan nilai integer satu persatu (increment) 
-- Menurunkan nilai integer satu persatu decrement 
 
 
Prosedur Percobaan: 
1. Tulis ulang program untuk mengeluarkan angka 10 sampai dengan 1 secara 

berurutan berikut : 

 
 

2. Cocokkan hasil running program yang sudah Anda buat apakah sudah sesuai 
dengan tampilan berikut ini? 

 
 

Pertanyaan: 
1. Terdapat suatu rumus matematika Y = A+B*4/2. Impemetasikan rumus tersebut 

dalam program menggunakan bahasa pemrograman C! 

2. Terdapat suatu rumus matematika� =    �
2!   2�
4��

. Impemetasikan rumus tersebut 
dalam program menggunakan bahasa pemrograman C! 



3. Implemetasikan dalam program dengan bahasa pemrograman C  untuk 
menampilkan bilangan angka 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 (jobsheet 2 percobaan 
3 pertanyaan 2) 

 
 
Percobaan 3: Mengimplementasikan Relational Operator dalam bahasa C. 
 
Tujuan: 
Mahasiswa memahami serta mampu membuat  program dalam bahasa C 
menggunakan Relational Operator. 
 
Materi: 
Relational operator atau operator perbandingan akan membandingkan dua buah 
operand baik berupa nilai atau suatu variabel. Perbandingan dua buah operand ini 
memiliki suatu tujuan untuk memenuhi kondisi sehingga dapat dilakukan tindakan 
lanjutan berupa proses atau kondisi lain. 
 
Tabel Relational operator 

Operator Deskripsi 
== Melakukan pengecekan kesamaan dua 

operand, kondisi menjadi true apabila 
kondisi tersebut terpenuhi 

!= Melakukan pengecekan ketidak samaan 
dua operand, kondisi menjadi true apabila 
kondisi tersebut terpenuhi 

> Melakukan pengecekan kondisi operand kiri 
lebih besar dari pada operand kanan, 
apabila terpenuhi maka kondisi menjadi true 

< Melakukan pengecekan kondisi operand kiri 
lebih kecil dari pada operand kanan, apabila 
terpenuhi maka kondisi menjadi true 

>= Melakukan pengecekan kondisi operand kiri 
lebih besar sama dengan dari pada operand 
kanan, apabila terpenuhi maka kondisi 
menjadi true 

<= Melakukan pengecekan kondisi operand kiri 
lebih kecil sama dengan dari pada operand 
kanan, apabila terpenuhi maka kondisi 
menjadi true 

 
 
Prosedur Percobaan: 
1. Tulis ulang program untuk mengeluarkan angka 1 sampai dengan 10 secara 

berurut berikut : 



 
 

3. Cocokkan hasil running program yang sudah Anda buat apakah sudah sesuai 
dengan tampilan berikut ini? 

 

 
Pertanyaan: 
1. Buatlah program menggunakan bahasa pemrograman C untuk menampilkan 

hasil pada studi kasus berikut (Jobsheet 2 percobaan 2 pertanyaan no 2). 
Terdapat dua buah angka, jika hasil penjumlahan kedua angka tersebut  adalah 
angka ganjil, maka lakukan penambahan pada hasil angka ganjil tersebut 
dengan 1. Jika genap maka hasil akhir adalah hasil penjumlahan dua angka 
tersebut tanpa penambahan apapun. 

2. Dalam suatu ujian dilakukan pengelompokkan data hasil ujian tulis. Jika nilai 
ujian tulis bernilai 75 ke atas maka akan keluar keterangan “LULUS”, jika tidak 
maka “TIDAK LULUS”.Buatlah program menggunakan bahasa pemrograman C. 

 
Percobaan 4: Mengimplementasikan Logical Operator dalam bahasa C. 
 
Tujuan: 
Mahasiswa memahami serta mampu membuat  program dalam bahasa C 
menggunakan Logical Operator. 
 
Materi: 
Operator logika merupakan jenis operator yang akan membandingkan logika hasil 
dari Relational operator. Terdapat 3 macam operator yang termasuk dalam operator 
logika yaitu : 

1) && : AND 



2) || : OR  
3) !   : NOT  

Tabel Operator Logika 
Operator Deskripsi 

&& Melakukan pengecekan kondisi yang harus bernilai true 
untuk kedua operand kanan dan kiri secara bersamaan 

|| Melakukan pengecekan kondisi yang dapat bernilai true 
pada salah satu atau  kedua operand kanan dan kiri  

! Melakukan pengecekan kondisi NOT, atau membalikkan 
kondisi. Contoh !(A && B) 

 
 
Prosedur Percobaan: 
1. Tulis ulang program untuk mengeluarkan angka 2,4,6,8 secara berurut berikut : 

 

 
2. Cocokkan hasil running program yang sudah Anda buat apakah sudah sesuai 

dengan tampilan berikut ini? 

 

 
Pertanyaan: 
1. Buatlah program menggunakan bahasa pemrograman C untuk menampilkan 

konversi umur manusia (Jobsheet 2 percobaan 2 pertanyaan no 3). Aturannya: 
umur < 5 � balita 
umur >= 5 dan umur < 10 �anak-anak  
umur >= 10 dan umur <17 � remaja  
umur >= 17 dan umur < 55 � dewasa  
umur >= 55 � lanjut usia  



2. Dalam penerimaan pegawai perusahaan AA terdapat syarat awa yang 
menentukan pelamar akan diterima atau tidak, yaitu IPK tidak kurang 3,00 dan 
umur tidak lebih dari 26 tahun. Buatlah program menggunakan bahasa 
pemrograman C dengan mengimplementasikan LOGICAL OPERATOR (wajib 
menggunakan operator “!”) 

3. Buatlah program menggunakan bahasa pemrograman C untuk menampilkan 
bilangan 10, 8, 6, 4, 2! 

 
 


