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Analisa Kasus [1]
• Analisis kasus instruksi kondisionalelemen

primitif pembangun algoritma.
• Memungkinkan untuk membuat teks  yang  sama namun

menghasilkan eksekusi yang berbeda.
• Terdiri atas:

– kondisi, yang berupa suatu ekspresi yang menghasilkan
true atau false,

– aksi, dilaksanakan jika kondisi yang dipasangkan dengan
aksi yang bersangkutan dipenuhi.



Analisa Kasus [2]
• Dalam sebuah program kadang kita dihadapkan pada

pilihan.
• Masing-masing pilihan dapat memiliki:

– 1 opsi
– 2 opsi
– 3 opsi
– Atau n opsi

• Dalam menghandel opsi2 tersebut terdapat sebuah
seleksi/kontrol program.



Analisa Kasus [3]
• Contoh dalam bentuk diagram alir untuk 1 kasus
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• Output: 1



• Contoh dalam bentuk diagram alir untuk 2 kasus
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• Output: 6
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• Untuk 1 kasus:

• Jika kondisi benar, maka aksi dilakukan. Jika kondisi
tidak benar, maka tidak terjadi apa-apa (efek neto
“kosong”).



• Statement if digunakan untuk melakukan suatu
pengecekan terhadap sebuah kondisi.

• Hasilnya adalah true atau false, jika true maka
statement akan dieksekusi.

• Statement if dapat digunakan untuk menyelesaikan satu
kasus.

• Betuk umum dalam bahasa C:
If (kondisi)

statement_yang_akan_dieksekusi;





• Untuk DUA KASUS KOMPLEMENTER:

• Jika kondisi benar, maka aksi dilakukan. Jika kondisi
tidak benar, maka dilakukan aksi yang berbeda.





• Jika statement if digunakan untuk melakukan suatu
pengecekan terhadap sebuah kondisi dan dieksekusi jika
kondisi true, maka else digunakan jika hasil pengecekan
adalah false.

• Statement if else dapat digunakan untuk menyelesaikan
dua kasus komplementer.

• Betuk umum dalam bahasa C:
If (kondisi)

statement_jika_benar;
Else

statemen_jika_salah;





Untuk banyak kasusUntuk banyak kasus



Tugas
1. Buatlah algoritma untuk menentukan apakah

sebuah bilangan bulat merupakan bilangan genap
atau ganjil.

2. Tulislah algoritma untuk menentukan tiga buah
bilangan bulat yang terbesar.

3. Karyawan honorer di PT “ABC” digaji berdasarkan
jumlah jam kerjanya selama satu minggu. Upah
perjam Rp. 2000,00. Bila jumlah jam kerja lebih
besar dari 48 jam, maka sisanya dianggap jam
lembur. Upah lembur Rp. 3000,00/jam. Tulislah
algoritma yang membaca jumlah jam kerja seorang
karyawan selama satu minggu, lalu menentukan
upah mingguannya.
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