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TUJUAN & SASARAN 

Setelah mengerjakan tutorial ini mahasiswa diharapkan dapat : 

1. Melakukan manipulasi terhadap string 

2. Menggunakan string 

 

Contoh  :  Buat sebuah program untuk menghitung ada berapa huruf vokal dalam suatu kalimat 

Analisa 

Input : 

Satu buah variabel untuk menampung informasi kalimat (string) yang di-input-kan oleh user dari media input 

(merupakan informasi yang akan dihitung berapa huruf vokalnya) 

Proses : 

Untuk menghitung jumlah huruf vokal dalam kalimat, dilakukan dengan mencek mulai dari huruf pertama sampai 

dengan huruf terakhir pada kalimat tersebut. Jika huruf yang dicek adalah huruf vokal, maka jumlah huruf 

vokal akan bertambah 1  

Output : 

Jumlah huruf vokal dari kalimat yang di-input-kan dalam variabel di atas 

Algoritma 

Judul : Algoritma untuk menghitung menghitung ada berapa huruf vokal dalam suatu kalimat 

Kamus : 

Kalimat : String 

JmlHurufVokal : Integer 

HurufKe : Integer 

Algoritma 

INPUT Kalimat  

JmlHurufVokal � 0 

FOR HurufKe = 0 TO len(Kalimat) DO 

    IF (Kalimat[HurufKe] = ‘A’ OR Kalimat[HurufKe] = ‘I’ OR Kalimat[HurufKe] = ‘U’ OR Kalimat[HurufKe] = ‘E’ OR 

Kalimat[HurufKe] = ‘O’ OR Kalimat[HurufKe] = ‘a’ OR Kalimat[HurufKe] = ‘i’ OR Kalimat[HurufKe] = ‘u’ OR 

Kalimat[HurufKe] = ‘e’ OR Kalimat[HurufKe] = ‘o’ OR) THEN 

        JmlHurufVokal � JmlHurufVokal + 1 

    ENDIF 

ENDFOR 

OUTPUT  “Jumlah Huruf Vokal dalam Kalimat = “, JmlHurufVokal 

Program C/C++ 

stdio.h iostream.h 

//Program untuk menghitung menghitung ada berapa huruf 

vokal dalam suatu kalimat 

//by. Danang Junaedi 14 Oktober 2009 - "Kandang" di LT.2 

 

 

//Program untuk menghitung menghitung ada berapa huruf 

vokal dalam suatu kalimat 

//by. Danang Junaedi 14 Oktober 2009 - "Kandang" di LT.2 
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//kamus perintah yang digunakan 

#include <stdio.h> //kamus untuk perintah scanf dan printf 

#include <string.h> //kamus untuk perintah strlen 

#include <conio.h> //kamus untuk perintah gets 

#include <stdlib.h>//kamus untuk perintah system("pause") 

 

//program utama 

int main() 

{ 

 //deklarasi identifier 

 char Kalimat[255];//deklarasi variabel string yang 

terdiri dari maksimum 255 karakter/huruf 

 int JmlHurufVokal;//deklarasi variabel untuk jumlah 

huruf vokal 

 int HurufKe;//deklarasi variabel untuk menunjukan 

posisi huruf dalam kalimat 

 //Input --> Kalimat 

 printf("Masukan kalimat : "); 

 gets(Kalimat); 

 //proses --> cek apakah huruf dalam kalimat 

adalah huruf vokal 

 JmlHurufVokal=0; 

 for(HurufKe=0;HurufKe<strlen(Kalimat);HurufKe++) 

 { 

  if(Kalimat[HurufKe] == 'A' || 

Kalimat[HurufKe] == 'I' || Kalimat[HurufKe] == 'U' || 

Kalimat[HurufKe] == 'E' || Kalimat[HurufKe] == 'O' || 

Kalimat[HurufKe] == 'a' || Kalimat[HurufKe] == 'i' || 

Kalimat[HurufKe] == 'u' || Kalimat[HurufKe] == 'e' || 

Kalimat[HurufKe] == 'o') 

  { 

   JmlHurufVokal++; 

  } 

 } 

 //output 

 printf(" Kalimat tersebut terdiri dari %d huruf 

vokal\n",JmlHurufVokal); 

 system("pause"); 

 return 0; 

} 

//kamus perintah yang digunakan 

#include <iostream.h> //kamus untuk perintah cin dan cout 

#include <string.h> //kamus untuk perintah strlen 

#include <conio.h> //kamus untuk perintah gets 

#include <stdlib.h>//kamus untuk perintah system("pause") 

 

//program utama 

int main() 

{ 

 //deklarasi identifier 

 char Kalimat[255];//deklarasi variabel string yang 

terdiri dari maksimum 255 karakter/huruf 

 int JmlHurufVokal;//deklarasi variabel untuk jumlah 

huruf vokal 

 int HurufKe;//deklarasi variabel untuk menunjukan 

posisi huruf dalam kalimat 

 //Input --> Kalimat 

 cout<<"Masukan kalimat : "; 

 gets(Kalimat); 

 //proses --> cek apakah huruf dalam kalimat 

adalah huruf vokal 

 JmlHurufVokal=0; 

 for(HurufKe=0;HurufKe<strlen(Kalimat);HurufKe++) 

 { 

  if(Kalimat[HurufKe] == 'A' || 

Kalimat[HurufKe] == 'I' || Kalimat[HurufKe] == 'U' || 

Kalimat[HurufKe] == 'E' || Kalimat[HurufKe] == 'O' || 

Kalimat[HurufKe] == 'a' || Kalimat[HurufKe] == 'i' || 

Kalimat[HurufKe] == 'u' || Kalimat[HurufKe] == 'e' || 

Kalimat[HurufKe] == 'o') 

  { 

   JmlHurufVokal++; 

  } 

 } 

 //output 

 cout<<" Kalimat tersebut terdiri dari << 

JmlHurufVokal  <<” huruf vokal\n"; 

 system("pause"); 

 return 0; 

} 

Output  
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Berdasarkan contoh di atas, selesaikan kasus-kasus berikut ini : 

Kasus - 1. Buat sebuah program untuk mengubah setiap huruf tertentu yang ada disuatu string menjadi 

huruf lain. Bila misalnya kita ingin mengubah semua huruf ”u” menjadi huruf ”a” pada kalimat 

”Burung Kakatua” maka kalimat terebut akan menjadi ”Barang Kakataa” 

Kasus - 2. Buat sebuah program untuk mengetahui apakah sebuah kata atau kalimat yang dimasukan 

termasuk palindrom atau tidak. Sebuah kata atau kalimat termasuk palindrom bila huruf-huruf 

penyusun kata atau kalimat tersebut dapat dibaca dari kiri ke kanan maupun dari kanan ke kiri 

secara sama. Contoh : apa, kasur rusak dsb 

Kasus - 3. Buat program untuk mengetahui berapa banyak kemunculan suatu karakter tertentu dalam 

sebuah string. Misalnya jika ingin mengetahui berapa banyak kemunculan karakter ”a” pada 

string ”Jangan putus asa”, maka program akan menampilkan angka 4, karena terdapat 4 

karakter ”a” 

Kasus - 4. Buat program untuk menampilkan sebuah string yang setiap tercetak di baris yang lebih 

bawah, satu karakter terakhir dari string tersebut akan dihilangkan sampai tidak ada karakter 

yang tersisa. Misalnya string diisikan kata Bobo, maka tampila yang akan muncul di layar 

monitor adalah 

Bobo 

Bob 

Bo 

B 

Kasus - 5. Buat program untuk mengganti satu huruf pada suatu string dengan huruf setelah huruf 

tersebut. Misalnya string berisi “Mampus Gue”, maka string tersebut akan berubah menjadi 

”Nbnqvt Hvf”, karena huruf setelah huruf ”M” adalah ”N”, huruf setelah huruf ”a” adalah ”b”, 

huruf setelah huruf ”m” adalah ”n”, huruf setelah huruf ”p” adalah ”q”, huruf setelah huruf ”u” 

adalah ”v”, huruf setelah huruf ”s” adalah ”t”, spasi diabaikan, huruf setelah huruf ”G” adalah 

”H”, huruf setelah huruf ”u” adalah ”v”, huruf setelah huruf ”e” adalah ”f”  

 


