
Sintaks Pemilihan 1 

 

Tujuan: 

Mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan/studi kasus menggunakan sintaks pemilihan 

1 dan mengimplemantasikannya dalam bahasa pemrogaman C. 

 

Pendahuluan 

Mengenal Struktur Pemilihan pada C 

Pada kehidupan sehari-hari kita selalu mengambil keputusan dengan 

mempertimbangkan berbagai hal/kondisi-kondisi. Sintaks pemilihan  adalah  statement  

pemilihan  yang  digunakan  untuk mengatur  kapan  suatu  perintah  akan  dijalankan.  

Dengan  statement  ini  kita  bisa mengatur kapan suatu perintah akan dijalankan, yaitu ketika 

telah dipenuhinya suatu syarat tertentu. Misalnya: 

 

 

Pernyataan di atas mengandung sebab akibat. Bila dilihat, keterangan “saya lulus” adalah 

merupakan suatu syarat, sedangakan “saya akan mendapat hadiah” ini akan dilakukan spabila 

syaratnya terpenuhi atau “saya lulus”. Dalam dunia logika, istilah „terpenuhinya syarat‟ dapat 

dikatakan „syarat tersebut bernilai benar atau TRUE‟. Selanjutnya pernyataan 

“jika…maka…” dapat diadopsi dalam programming. Untuk menyatakan pernyataan tersebut 

dalam programming, maka dapat digunakan statement sintaks pemilihan. Pada pemrogaman 

bahasa C terdapat 4 perintah untuk membuat sintaks pemilihan yaitu if, if-else, if-elseif dan 

switch..case. 

1. Sintaks Pemilihan IF 

Bentuk Umun :  

 

 

 

 

 

- apabila kondisi bernilai benar, maka pernyataan akan dilaksanakan 

- apabila kondisi bernilai salah, maka pernyataan tidak akan dilaksanakan 

Jika saya lulus, maka saya akan mendapat hadiah. 

if  (kondisi ) 

{ 

          pernyataan; 

} 



Contoh program: 

 

 

2. Sintaks Pemilihan IF-ELSE 

Bentuk Umum :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktur ini minimal memiliki 2 pernyataan. Jika kondisi yang diperiksa bernilai benar 

atau terpenuhi maka pernyataan pertama yang akan dilaksanakan dan jika kondisi yang 

diperiksa bernilai salah maka pernyataan yang kedua yang akan dilaksanakan. 

Contoh program: 

if  ( kondisi ) 

{ 

          pernyataan -1; 

} 

else  

{ 

          pernyataan -2; 

} 



 

 

3. Sintaks Pemilihan IF-ELSE IF 

Bentuk umum: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

If ( kondisi 1 ) 

{ 

 pernyataan-1; 

} 

else if ( kondisi 2) 

{ 

 pernyataan-2; 

} 

else if ( kondisi 3) 

{ 

 pernyataan-3; 

} 

…… 

…… 

else if ( kondisi X) 

{ 

 pernyataan-X; 

} 

 

Else 

{ 

 pernyataan; 

} 

 



Pada bentuk IF diatas, pernyataan 1 akan dijalankan apabila “kondisi 1” bernilai BENAR. 

JIka “kondisi 1” bernilai SALAH, maka akan dicek “kondisi 2”. Jika “kondisi 2” BENAR 

maka akan dijalankan statement 2, begitu seterusnya. Dan apabila tidak ada satupun syarat 

yang terpenuhi, barulah statement X akan dikerjakan. 

Contoh program: 

 

 

4. Sintaks Pemilihan Switch…case 

Bentuk umum: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

switch (kondisi) 

{ 

  case konstanta -1: 

 pernyataan -1; 

 break ; 

  case konstanta -2: 

 pernyataan -2; 

 break; 

  … 

  … 

  case konstanta –x: 

 pernyataan –x; 

 break –x; 

  default:   

pernyataan; 

} 



Sintaks pemilihan ini digunakan untuk penyelesaian kondisi dengan kemungkinan yang 

terjadi cukup banyak. Struktur ini akan melaksanakan salah satu dari beberapa pernyataan 

„case‟ tergantung nilai kondisi yang ada di dalam switch. Selanjutnya proses diteruskan 

hingga ditemukan pernyataan „break‟. Jika tidak ada nilai pada case yang sesuai dengan 

nilai kondisi, maka proses akan diteruskan kepada pernyataan yang ada di bawah „default‟. 

Contoh program: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Percobaan 1 

1. Perhatikan flowchart dibawah ini: 

 

2. Buatlah program berdasarkan flowchart pada no 1! 

3. Perhatikan flowchart dibawah ini: 

 



4. Buatlah program untuk menentukan kelulusan mahasiswa berdasarkan alur flowchart 

pada no 3! 

 

Percobaan 2 

1. Buatlah program untuk menginputkan dua buah bilangan bulat, kemudian mencetak 

salah satu bilangan yang nilainya terbesar. 

2. Buatlah program dengan menggunakan sintaks pemilihan switch…case untuk 

tampilan berikut: 

 

Program tersebut menggunakan inputan berupa angka, dimana ketika kita 

memasukkan sebuah angka antara 1 s/d 12 maka akan keluar sesuai dengan nama 

bulan (Januari s/d Desember). Misalnya jika di inputkan angka 5 maka outputnya 

adalah Mei. 

3. Buatlah program untuk menginputkan tiga buah bilangan yang menyatakan sudut-

sudut sebuah segitiga. Bila salah satu bilangan nilainya sama dengan jumlah nilai dua 

bilangan yang lain, maka cetak “SIKU-SIKU”, bila tidak maka cetak “BUKAN 

SIKU-SIKU”. 

 

Percobaan 3 

1. PT. Raharja merupakan perusahaan yang bergerak dibidang textile. Total gaji yang 

diterima oleh karyawan di perusahaan tersebut adalah  

Total gaji= gaji pokok + uang makan + uang transport 

Jika total gaji yang diterima oleh karyawan lebih dari sama dengan Rp. 1.000.000 

maka dikenakan pajak 10%, tetapi untuk total gaji karyawan yang dibawah 

Rp.1.000.000 tidak akan dikenakan pajak. Buatlah program untuk membantu 

PT.Raharja menghitung gaji bersih yang diterima oleh masing-masing karyawan! 

2. Sebuah toko kain batik memberikan diskon 50% ALL ITEM  untuk meyambut tahun 

baru bagi pelanggan yang berbelanja di atas Rp.500.000. Harga seluruh jenis kain 

batik permeter di toko tersebut adalah Rp. 50.000. Buatlah program untuk membantu 



kasir di toko tersebut untuk menghitung total yang harus dibayar oleh pembeli 

(Output: tampilkan total harga sebelum didiskon, jumlah diskon yang didapat oleh 

pembeli, dan total harga setelah mendapatkan diskon)! 

 


