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MODUL 3 

OPERATOR 

 

A. TUJUAN 

Setelah mempelajari bab ini diharapkan mahasiswa akan mampu: 

- Menjelaskan tentang fungsi operator 

 

B. PETUNJUK 

1. Awali setiap aktivitas anda dengan doa, agar anda lancer dalam belajar. 

2. Pahami tujuan, dasar teori dan latihan- latihan praktikum dengan baik. 

3. Kerjakan  tugas-tugas praktikum dengan baik, jujur dan sabar. 

4. Tanyakan kepada asisten praktikum apabila ada hal-hala yang kurang jelas. 

 

C. ALAT dan BAHAN 

- PC/Laptop yang memenuhi kapasitas untuk pemrograman Bahasa C++  

- Software C++ 

- Modul/handout materi yang akan di praktikkan. 

 

D. DASAR TEORI 

1. Pendahuluan  

Operator  merupakan  simbol  atau  karakter  yang  biasa  dilibatkan  dalam  program untuk 

melakukan sesuatu operasi atau manipulasi  Contoh : Penjumlahan, pengurangan, pembagian dan 

lain-lain. Operator mempunyai sifat:  

- Unary  

Sifat  unary  pada  operator  hanya  melibatkan  sebuah  operand  pada  suatu operasi aritmatik. 

Contoh: -5 
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- Binary  

Sifat binary pada operator melibatkan dua buah operand pada suatu operasi aritmatik. Contoh: 4 

+ 8  

- Ternary  

Sifat tenary pada operator melibatkan tiga buah operand pada suatu operasi aritmatik. Contoh : 

(10 % 3) + 4 + 2 

2. Operator Aritmatika 

Operator untuk operasi aritmatika yang tergolong sebagai binary adalah 

 

3. Operator Penugasan 

Operator penugasan (Assigment operator) dalam Bahasa C++ berupa tanda sama dengan 

(“=”). Contoh: 

Nilai = 80; 

A = x * y; 

Penjelasan: 

Variabel “nilai” diisi dengan 80 dan variabel “A” diisi dengan hasil perkalian antara x dan y. 
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4. Hierarki Operator Aritmatika 

Di dalam  suatu  akspresi  arotmatika dapat  kita  jumpai  beberapa  operator aritmatika yang   

berbeda   secara   bersamaan.   Urutan   operator   aritmatika   adalah   sebagai berikut: 

 

 

5. Operator Increment dan Decrement 

Pada pemrograman C++ menyediakan operator penambah dan pengurang (Increment & 

Decrement). 
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6. Operasi Relasi (Perbandingan) 

Operasi relasi ini digunakan untuk membandingkan dua buah nilai. Hasil dari perbandingan 

operator ini menghasilkan nilai numeric 1 (True) atau 0 (False). 
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7. Operator Logika 

Operator logika digunakan untuk menghubungkan dua tau lbih ungkapan menjadi sebuah 

ungkapan berkondisi. 

 

8. Operator Bitwise 

Operator bitwise digunakan untuk memanipulasi data dalam bentuk bit  
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9. Operator Bitwise << Shift Left 

Operasi bitwise shift left digunakan untuk menggeser sejumlah bit ke kiri 

 

10. Operator Bitwise >> Shift Right 

Operator bitwise >> shift right digunakan untuk menggeser sejumlah bit ke kanan 

 

11. Operator Bitwise & AND 

Operator bitwise & (and) digunakan untuk membandingkan bit dari dua operand. Akan 

bernilai benar (1) jika semua operand yang digabungkan bernilai benar (1). 
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12. Operator Bitwise | (OR) 

Operator bitwise or digunakan untuk membandingkan bit dari dua buah operan. Akan 

bernilai benar jika salah satu operand yang digabungkan ada yang bernilai benar (1). 

 

 

13. Operator Bitwise ^ (XOR) 

Operator bitwise xor digunakan untuk membandingkan bit dari dua buah operand. Akan 

bernilai benar (1) jika ada salah dua bit operand yang dibandingkan hanya sebuag bernilai 

benar (1). 
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E. LATIHAN 

1. Tuliskan  kode  program  di  bawah  ini  dengan  menggunakan  program  MinGW 

Developer  Studio,   kemudian  compile  dan  simpan  dengan  nama  LATIH1, execute 

kode  program  tersebut.,  jika  ada  error  perbaiki  program  tersebut. Jelaskan & simpulkan 

hasil program yang telah anda execute ! 
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2. Tuliskan  kode  program  di  bawah  ini  dengan  menggunakan  program  MinGW 

Developer  Studio,   kemudian  compile  dan  simpan  dengan  nama  LATIH2, execute  

kode  program  tersebut.,  jika  ada  error  perbaiki  program  tersebut. Jelaskan & simpulkan 

hasil execute  program  LATIH2 ! 

 

3. Tuliskan  kode  program  di  bawah  ini  dengan  menggunakan  program  MinGW 

Developer  Studio,   kemudian  compile  dan  simpan  dengan  nama  LATIH3, execute  

kode  program  tersebut.,  jika  ada  error  perbaiki  program  tersebut. Jelaskan & simpulkan 

hasil execute  program  LATIH3 ! 
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4. Tuliskan  kode  program  di  bawah  ini  dengan  menggunakan  program  MinGW 

Developer  Studio,   kemudian  compile  dan  simpan  dengan  nama  LATIH4, execute  

kode  program  tersebut.,  jika  ada  error  perbaiki  program  tersebut. Jelaskan & simpulkan 

hasil execute  program  LATIH4 !  

 

5. Tuliskan  kode  program  di  bawah  ini  dengan  menggunakan  program  MinGW 

Developer  Studio,   kemudian  compile  dan  simpan  dengan  nama  LATIH5, execute  
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kode  program  tersebut.,  jika  ada  error  perbaiki  program  tersebut. Jelaskan & simpulkan 

hasil execute  program  LATIH5 ! 

 
6. Tuliskan  kode  program  di  bawah  ini  dengan  menggunakan  program  MinGW 

Developer  Studio,   kemudian  compile  dan  simpan  dengan  nama  LATIH6, execute  

kode  program  tersebut.,  jika  ada  error  perbaiki  program  tersebut. Jelaskan & simpulkan 

hasil execute  program  LATIH6 ! 
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7. Tuliskan  kode  program  di  bawah  ini  dengan  menggunakan  program  MinGW 

Developer  Studio,   kemudian  compile  dan  simpan  dengan  nama  LATIH7, execute  

kode  program  tersebut.,  jika  ada  error  perbaiki  program  tersebut. Jelaskan & simpulkan 

hasil execute program  LATIH7 ! 

 
8. Tuliskan  kode  program  di  bawah  ini  dengan  menggunakan  program  MinGW 

Developer  Studio,   kemudian  compile  dan  simpan  dengan  nama  LATIH8, execute  

kode  program  tersebut.,  jika  ada  error  perbaiki  program  tersebut. Jelaskan & simpulkan 

hasil execute program  LATIH8 ! 
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F. TUGAS PRAKTIKUM 

1. TGP1 

Tuliskan  kode  program  di  bawah  ini  dengan  menggunakan  program  MinGW  

Developer Studio,  kemudian compile dan simpan dengan nama TGP1, execute  

kode program tersebut., jika ada error perbaiki program tersebut. Jelaskan &  

simpulkan hasil execute  program  TGP1 ! 
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2. TGP2 

Tuliskan  kode  program  di  bawah  ini  dengan  menggunakan  program  MinGW  

Developer  Studio,   kemudian  compile  dan  simpan  dengan  nama  TGP2,  

execute  kode  program  tersebut.,  jika  ada  error  perbaiki  program tersebut.  

Jelaskan & simpulkan hasil execute  program  TGP2 ! 

 

 

G. TUGAS RUMAH 

 


