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Tutorial 08 

Pertemuan 12  

Disusun oleh : 

Danang Junaedi 
 

TUJUAN & SASARAN 

Setelah mengerjakan tutorial ini mahasiswa diharapkan dapat : 

1. Menjelaskan penggunaan fungsi dan prosedur, serta cara penulisannya dalam program 

2. Menggunakan fungsi dan prosedur 

 

Contoh  Buat sebuah program untuk menghitung hasil XY dalam fungsi/prosedur 

Analisa 

Input : 

X, untuk menyimpan nilai bilangan yang akan dipangkatkan 

Y, untuk menyimpan nilai pangkat 

Proses : 

1. Masukan nilai yang akan dipangkatkan ke dalam variabel X dan nilai pangkat ke dalam variabel Y 

2. Panggil fungsi/prosedur Pangkat kemudian kirimkan nilai X dan Y ke fungsi/prosedur tersebut 

3. Dalam fungsi/prosedur Pangkat, cek nilai Y 

• Jika Y positif, sejumlah Y kali lakukan perkalian bilangan X 

• Jika Y negatif, sejumlah Y kali lakukan perkalian bilangan 1/X 

• Jika Y = 0, maka hasil pangkat adalah 1 

4. Kirimkan hasl perhitungan pangkat ke bagian pemanggil 

Output : 

Hasil perhitungan XY 

Algoritma 

Judul : 

Algoritma untuk menghitung hasil XY 
Kamus : 

X : Integer/Real 

Y : Integer/Real 

X : Integer/Real 

Algoritma : 

FUNCTION Pangkat (A :  Integer/Real, B : Integer/Real): Real 

   Idx : Integer 

   Hasil : Real 

    

   Hasil � 1 

   IF B > 0 THEN 

      FOR idx = 1 TO B DO 

        Hasil � Hasil * A 

      END FOR 

   ELSE 

      IF B < 0 THEN 

         FOR idx = 1 TO B DO 

           Hasil � Hasil * (1/A) 

         END FOR  

      ENDIF 

   ENDIF 

   Pangkat � Hasil 

END FUNCTION 

 

PROCEDURE PangkatJuga((A :  Integer/Real, B : Integer/Real, HasilPangkat :  Real) 

   HasilPangkat  � 1 

   IF B > 0 THEN 

      FOR idx = 1 TO B DO 

        HasilPangkat � HasilPangkat * A 
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      END FOR 

   ELSE 

      IF B < 0 THEN 

         FOR idx = 1 TO B DO 

           HasilPangkat � HasilPangkat * (1/A) 

         END FOR  

      ENDIF 

   ENDIF 

END PROCEDURE 

 

{Algoritma Utama/Pemanggil} 

INPUT X,Y 

OUTPUT Pangkat(X,Y) {Pemanggilan dan menampilkan hasil fungsi Pangkat} 

PangkatJuga(X,Y,Z) {Pemanggilan prosedur pangkat juga dan hasilnya disimpan di Z 

OUTPUT Z {menampilkan hasil perhitungan pangkat)  

Program C/C++ 

stdio.h iostream.h 

//Program program untuk menghitung X pangkat Y dengan 

menggunakan Fungsi/Prosedur 

//by. Danang Junaedi 15 Desember 2009 - "Kandang" di LT.2 

//kamus perintah yang digunakan 

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

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

//Fungsi pangkat 

double Pangkat (float A, int B) 

{ 

   int Idx; 

   double Hasil; 

 

   Hasil = 1; 

   if( B > 0){ 

      for(Idx = 1;Idx <= B; Idx++) Hasil = Hasil * A; 

   } 

   else 

   { 

    if (B < 0){ 

         for(Idx = 1;Idx <= B; Idx++) Hasil = Hasil * (1/A); 

      } 

   } 

   return Hasil; //Pangkat = Hasil 

} 

//Prosedur Pangkat 

void PangkatJuga(float A, int B, double &HasilPangkat) 

{ 

   HasilPangkat = 1; 

   if( B > 0){ 

      for(int Idx = 1;Idx <= B; Idx++)  

         HasilPangkat = HasilPangkat * A; 

   } 

//Program program untuk menghitung X pangkat Y dengan 

menggunakan Fungsi/Prosedur 

//by. Danang Junaedi 15 Desember 2009 - "Kandang" di LT.2 

//kamus perintah yang digunakan 

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

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

//Fungsi pangkat 

double Pangkat (float A, int B) 

{ 

   int Idx; 

   double Hasil; 

 

   Hasil = 1; 

   if( B > 0){ 

      for(Idx = 1;Idx <= B; Idx++) Hasil = Hasil * A; 

   } 

   else 

   { 

    if (B < 0){ 

         for(Idx = 1;Idx <= B; Idx++) Hasil = Hasil * (1/A); 

      } 

   } 

   return Hasil; //Pangkat = Hasil 

} 

//Prosedur Pangkat 

void PangkatJuga(float A, int B, double &HasilPangkat) 

{ 

   HasilPangkat = 1; 

   if( B > 0){ 

      for(int Idx = 1;Idx <= B; Idx++)  

         HasilPangkat = HasilPangkat * A; 

   } 
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   else 

   { 

    if (B < 0){ 

         for(int Idx = 1;Idx <= B; Idx++)  

            HasilPangkat = HasilPangkat * (1/A); 

      } 

   } 

} 

//program utama 

int main() 

{ 

 //deklarasi identifier 

 float X;//deklarasi variabel untuk menyimpan nilai 

yang akan dipangkatkan 

 int Y;//deklarasi variabel A untuk menyipan nilai 

pangkat 

 double Z;//deklarasi variabel B untuk menyimpan 

hasil pangkat 

 //Input --> Masukan nilai yang akan dipangkatkan 

dan pangkatnya 

 printf("Masukan Nilai yang akan dipangkatkan : "); 

 scanf("%f",&X); 

 printf("Masukan nilai pangkat : "); 

 scanf("%d",&Y); 

 //Pemanggilan dan menampilkan hasil fungsi  

              //Pangkat 

   printf("\nHasil pangkat menggunakan fungsi Pangkat\n"); 

   printf("%.1f^%d = %.2lf\n", X,Y,Pangkat(X,Y)); 

   //Pemanggilan prosedur pangkat juga dan hasilnya 

  // disimpan di Z 

   PangkatJuga(X,Y,Z); 

   printf("\nHasil pangkat menggunakan Prosedur 

PangkatJuga\n"); 

   //menampilkan hasil perhitungan pangkat yang disimpan 

   //di variabel Z 

 printf("%.1f^%d = %.2lf\n", X,Y,Z); 

 system("pause"); 

 return 0; 

} 

   else 

   { 

    if (B < 0){ 

         for(int Idx = 1;Idx <= B; Idx++)  

            HasilPangkat = HasilPangkat * (1/A); 

      } 

   } 

} 

//program utama 

int main() 

{ 

 //deklarasi identifier 

 float X;//deklarasi variabel untuk menyimpan nilai 

yang akan dipangkatkan 

 int Y;//deklarasi variabel A untuk menyipan nilai 

pangkat 

 double Z;//deklarasi variabel B untuk menyimpan 

hasil pangkat 

 //Input --> Masukan nilai yang akan dipangkatkan 

dan pangkatnya 

 cout<<"Masukan Nilai yang akan dipangkatkan : "; 

 cin>>X; 

 cout<<"Masukan nilai pangkat : "; 

 cin>>Y; 

 //Pemanggilan dan menampilkan hasil fungsi  

              //Pangkat 

   cout<<"\nHasil pangkat menggunakan fungsi Pangkat\n"; 

   cout<<X<<”^”<<,Y<” = “<<Pangkat(X,Y)<<endl; 

   //Pemanggilan prosedur pangkat juga dan hasilnya 

  // disimpan di Z 

   PangkatJuga(X,Y,Z); 

   cout<<"\nHasil pangkat menggunakan Prosedur 

PangkatJuga\n"); 

   //menampilkan hasil perhitungan pangkat yang disimpan 

   //di variabel Z 

    cout<<X<<”^”<<,Y<” = “<<Z<<endl; 

 system("pause"); 

 return 0; 

} 
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Output  

 

Kerjakan kasus-kasus berikut ini: (JANGAN LUPA ANALISIS DAN ALGORITMANYA, KALAU 

CUMAN PROGRAM DOANK SCORENYA 30%) 

Kasus - 1. Buat program dalam bentuk fungsi/prosedur untuk membaca nilai bilangan bulat yang diberikan 

oleh user  dan menampilkannya dalam bentuk kalimat. Contoh, misalnya, user  memasukan nilai 

1111 maka di layar akan muncul kalimat “Seribu Seratus Sebelas”, atau jika yang dimasukan 

adalah 4321 maka dilayar akan muncul kalimat “Empat Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Satu”. 

Batasi masukan yang diberikan oleh user  sehingga nilai yang diterima adalah 0 sampai 5000, 

diluar nilai tersebut beri informasi kepada user  bahwa masukannya tidak valid(tidak dapat 

diproses)  

Kasus - 2. Buat program dalam bentuk fungsi/prosedur untuk membaca nilai bilangan bulat yang diberikan 

oleh user  (Batasi masukan yang diberikan oleh user  sehingga nilai yang diterima adalah 0 

sampai 4000, diluar nilai tersebut beri informasi kepada user  bahwa masukannya tidak 

valid[tidak dapat diproses]) dan menampilkannya dalam bentuk bilangan romawi. [hint : 

1000=M,900=CD,500=D,100=C,50=L,90=XL,10=X] (score : 50) 

Kasus - 3. Buat program dalam bentuk fungsi/prosedur untuk kasus berikut ini beserta program 

pemanggilnya. Tombol telepon standar terdiri dari angka 0-9, dimana untuk angka 2-9 

berasosiasi dengan huruf-huruf seperti ditunjukan oleh tabel berikut ini : 

 

Melakukan konversi suatu kata menjadi bentuk nomor telepon (nomor sesuai dengan angka yang 

memiliki asosiasi dengan huruf tertentu). Contoh 

 

Kasus - 4. Diketahui 3 buat matriks sebagai berikut : 
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Buat program untuk melakukan operasi perhitungan matriks tersebut dengan rumus 

 serta tampilkan hasilnya. (hint : operasi (Matriks baris x kolom)T akan 

menghasilkan Matriks kolom x baris) 

Kasus - 5. Berdasarkan kasus pada tutorial 6 (kasus 5 halaman T-VI-4) ubah dalam bentuk 

fungsi/prosedur, tambahkan fungsi/prosedur untuk melakukan pencarian NIM tertentu dan 

mengurutkan data mahasiswa secara ascending berdasarkan NIM 


