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1. Susun program untuk mencetak semua bilangan integer yang positif lebih kecil dari 100, 

yang nilainya habis dibagi 3 dan juga habis dibagi 4 tapi tidak habis dibagi 5. 

 

2. Susun program untuk menginput sederetan huruf kapital (huruf besar) sebanyak 11 huruf 

tanpa spasi. Kemudian periksa apakah diantara hurufhuruf yang diinput ada huruf yang 

sama. 

Bila ada , cetak perkataan ttADA" dan juga mencetak huruf (huruf-huruf) tersebut serta 

mencetak jumlahnya. Bila tidak ada cetak perkataan "TIDAK ADA". 

 

Contoh :  Bila yang diinput:  "JAKARTARAyA" 

Maka tercetak :  ADA 

A5 

R2 

  Bila yang diinput:  "JAKARTASAyA" 

Maka tercetak:  ADA 

A5 

Bila yang diinput : “ABCDEFGHIJ’K 

Maka tercetak :  TIDAK ADA 

 

Catatan:  Untuk menampung 11 buah huruf yang diinput, 

diperlukan array satu dimensi bertipe char 

sebanyak minimal 12 elemen, misal char A[12]. 

 

Untuk array char A[..] instruksi input yang 

dapat dipakai : 

  

 

 

 

3. Susun program untuk: 

Menginput sebuah nilai integer, lebih besar dari 5, dan lebih kecil dari 30, simpan divariabel N. 

Bila nilai N tidak dalam batas yang diminta (6-29), ulangi menginput nilaidan menyimpannya ke 

N. Bila N berada dalam batas (5-29), maka ketik (inputkan) sejumtah N buah nilai integer lebih 

besar dari 0 (nol) lebih kecil dari 100. Bita nitai yang diinput tidak dalam batas yang diminta (1-

99), ulangi menginput nilai. 

 

DIANGGAP NILAI YANG DIINPUT TIDAK ADA YANG SAMA 



(walaupun tidak perl'u diperiksa oleh program). 

Nilai yang diinput tidak harus ( belum tentu ) urut menaik. 

 

Setelah itu cetak 2 buah nilai terkecil dari N buah nilai yang diinput. Urutan nilai yang tercetak, 

sesuai dengan urutan, pengetikan (penginputan) nilai atau sesuai dengan urutan 

keberadaannya dalam array. 

 

Contoh : 

Bila diinput : 12 20 9 17 11 4 15 27 25 18    (missal N=10) 

Maka tercetak 9 4 (2 terkecil dari 10 nilaiyang diinput ) 

9 dicetak lebih dulu dari 4, 

karena urutan pengetikan 9 memang lebih dulu dari 4 

 

 

4. Susun algoritma (program) untuk menginput 5 buah niai integer yang menyatakan nilai ujian 

5 buah soaltest masuk perguruan tinggi. Seorang pendaftar dinyatakan diterima , bila 

memenuhi salah satu syarat berikut ini : 

1.  Nilai rata-rata dari kelima nilaitersebut tebih besar atau sama dengan 60 dan tidak ada 

nilai yang lebih kecil dari40 

2.  Ada tiga buah nilaiyang yang lebih besar atau sama dengan 80. 

 

Cetak perkataan "DITERIMA", bila syarat untuk diterima terpenuhi., 

Cetak perkataan "TIDAK DITERIMA' bila tidak ada persyaratan untuk 

diterima yang terpenuhi 

 

5. Titik A dan titik B dihubungkan hanya oleh sebuah jalan yang panjangnya = 1000 m. Ali 

berangkat dari titik A menuju titik B tepat jam 08:00:00 pagi dengan kecepatan 5   /detik. 

Tetapi 10 detik kemudian, kecepatannya naik 2mldetik menjadi Tmldetik. Demikian 

seterusnya, setiap 10 detik kecepatan Ali naik 2m/detik. Tepat pada jam yang sama ( 

08:00:00 ) Badu berangkat dari titik B menuju titik A dengan kecepatan tetap 10 m/detik, 

tidak pernah  perubah. Susun algoritma untuk mencetak berapa detik setelah 

keberangkatan, Ali dan Badu bertemu, berpapasan diialan. Catatan : satuan waktu terkecil 

adalah dalam detik. 

 

 

6. Ali mempunyai banyak sekali uang logam. Uang logam tersebut hanya terdiri dari 2 

macam nilai satuan yaitu : 5, dan 3 sen. Ali mau mengambil beberapa keping uang 

logam tersebut senilai minimal I sen dan maksimal 100 sen. Anda diminta membantu Ali 

untuk menentukan keping uang apa 8an berapa keping jumlahnya untuk memenuhi nilai 

yang akan diambil Ali, dengan ketentuan mendahulukan mengambil keping dengan nilai 

tertinggi agar didapat jumlah keping yang paling sedikit. Untuk itu Anda diminta 

membuat algoritma yang menginputkan sebuah nilai integer yang menyatakan nilai uang 

yang akan diambil Ali, kemudian cetak berapa keping uang logam bernilai 5 sen, dan 

berapa keping yang bernilai 3 sen, agar terpenuhijumlah ntlai yang akan diambil Ali.  

 



Bila nilai yang diinput kurang dari 8, atau lebih dari 100, maka cetak perkataan "DATA 

SALAH" dan proses dihentikan. 

 

 
 
 
Catatan Penting: 

1. File dikumpulkan dalam bentuk softcopy, berinama folder Nim_Nama 

2. File dikumpulkan paling lambat hari Selasa tanggal 23-Februari-2016 Pukul 09.00 

3. Beri nama File nim_nomorsola, contoh: 08125xxxx_01 

 

 

~Selamat Mengerjakan~ 


