
Pemilihan 2

Tujuan

Mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan/studi kasus menggunakan
pemilihan bersarang dan mengimplementasikannya dalam bahasa pemrograman
C

Pendahuluan

Pernyataan if di dalam if

Dalam suatu pernyataan if (atau if‑else) bisa saja terdapat pernyataan if (if‑else)
yang lain. Bentuk seperti ini dinamakan sebagai nested if (if bersarang). Secara
umum, bentuk dari pernyataan ini adalah sebagai berikut:

if (kondisi-1) {
  if (kondisi-2) {
    pernyataan;
    .
    .
      if (kondisi-n) {
        pernyataan;
      } else {
        pernyataan;
      }
  } else {
    pernyataan;
  }
} else {
  pernyataan;
}

Kondisi yang akan diseleksi pertama kali adalah kondisi yang terluar
(kondisi‑1). Jika kondisi‑1 bernilai salah, maka statement else yang terluar
(pasangan if yang bersangkutan) yang akan diproses. Jika else
(pasangannya tersebut) tidak ditulis, maka penyeleksian kondisi akan
dihentikan.

Jika kondisi‑1 bernilai benar, maka kondisi berikutnya yang lebih dalam
(kondisi‑2) akan diseleksi. Jika kondisi‑2 bernilai salah, maka statement



else pasangan dari if yang bersangkutan yang akan diproses. Jika else
(untuk kondisi‑2) tidak ditulis, maka penyeleksian kondisi akan dihentikan.

Dengan cara yang sama, penyeleksian kondisi akan dilakukan sampai dengan
kondisi‑n, jika kondisi‑kondisi sebelumnya bernilai benar.

Contoh

#include <stdio.h>

int main() {
  int nilai;
  printf("Masukkan nilai (0-100): ");
  scanf("%d", &nilai);

  if (nilai >= 0 && nilai <= 100) {
    if (nilai >= 75) {
      printf("ANDA LULUS");
    } else {
      printf("ANDA GAGAL");
    }
  } else {
    printf("Input tidak valid!");
  }
  return 0;
}

Catatan

Di dalam blok nested if boleh diletakkan statement lain, seperti switch‑case,
perulangan atau statement lain.

Percobaan

1. Buatlah program untuk menghitung nilai akhir dengan ketentuan 20% nilai
tugas, 35% nilai UTS dan 45% nilai UAS. Setiap nilai yang dimasukkan
mempunyai batas nilai 0 ‑ 100.

2. Buatlah program untuk menginputkan tiga buah bilangan yang menyatakan
sudut‑ sudut sebuah segitiga dengan ketentuan sebagai berikut:

Total ketiga sudut harus sama dengan 180 derajat

Sudut yang dimasukkan tidak boleh bernilai negatif

Sudut yang dimasukkan harus lebih besar dari 0 derajat

Tampilkan pesan kesalahan jika input sudut tidak sesuai



Bila salah satu sudut nilainya sama dengan jumlah nilai dua sudut yang lain,
maka cetak SIKU‑SIKU, bila tidak maka cetak BUKAN SIKU‑SIKU.

3. Sebuah restoran waralaba mempunyai paket menu pilihan seperti pada
gambar berikut. Pembeli dapat memilih salah satu paket, Paket Chicken atau
Paket Oke. Bantulah restoran tersebut dengan program yang dapat
menghitung total pembayaran yang harus dibayarkan oleh pembeli dari
informasi jumlah pembelian dan menu yang dipilih!

Paket Chicken

Paket Oke

Chicken A (Rp. 12.000)

Chicken B (Rp. 15.000)

Chicken C (Rp. 20.000)

Oke A (Rp. 10.000)

Oke B (Rp. 12.000)

Oke C (Rp. 15.000)

4. Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru mengalami kesulitan untuk
membandingkan nilai dari dua siswa sebagai syarat diterima atau tidak.
Sistem perangkingan mengikuti syarat‑syarat di bawah ini:

Nilai total Ujian Nasional

Jika nilai total Ujian Nasional sama, maka akan dibandingkan nilai mata
pelajaran dengan urutan Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris
dan IPA.

Jika nilai mata pelajaran sama, maka kedua siswa tersebut diterima.

Untuk setiap nilai yang dimasukkan, lakukan pengecekan nilai
Ujian Nasional (0 ‑ 40)

Nilai mata pelajaran (0 ‑ 10)

Dari ketentuan di atas, buatlah program dalam bahasa pemrograman bahasa
C untuk membantu panitia tersebut!


