
Variabel
Variable: Besaran yang dapat berubah-ubah

harganya
Jenis variable:
a. Numerik/bilangan

Syarat penamaan:
• Harus diawali huruf
• Diikuti dengan huruf/angka/symbol
• Tidak boleh ada spasi
• Contoh: A, A123, Angka
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b. String

• Syarat penamaan sama dengan numeric (untuk 
membedakan biasanya diakhiri   dengan $)

• Contoh: A$, Nama$
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Memberi harga kepada variable:
1. Dengan Kotak Proses

A ← 10

X ← A + B

A = 10

X = A + B

Nama ← “ A&P 1A”
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Dengan Perintah BACA (READ)

• Harga dari variable ditempatkan terpisah 
dalam suatu himpunan data. Kemudian 
data dibaca dari himpunan tersebut.

BACA A
Himpunan data 10 
Harga variable     
A=10
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• Himpunan data dapat dibayangkan 
sebagai himpunan kartu nama data 
tersebut dicetak

• Dapat pula satu kartu berisi lebih dari satu 
satuan data

• Dapat pula himpunan data berbentuk pita 
panjang
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10    8     4

ANA       ANI      DINA

Mencetak output atau hasil

Cetak
“LULUS”Cetak A
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Hubungan Kondisi dan Aksi

• Kondisi : Merupakan syarat, keadaan atau
status yang mempengaruhi
tindakan atau proses selanjutnya.

• Aksi : Merupakan tindakan atau proses yang
dilakukan untuk menyelesaikan
masalah sesuai dengan kondisi yang
ada.
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• Jika menggunakan Flowchart, kondisi
tersebut digambar dengan simbol belah
ketupat.

ya

tidak
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Hubungan antar kondisi

• Hubungan antar kondisi terdiri dari 2 
hubungan:
– hubungan DAN
– hubungan ATAU
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Hubungan DAN
• Hubungan DAN, mrpkn

hubungan antar kondisi
yang mensyaratkan
kedua kondisi terpenuhi. 
Jika salah satu dari
kondisi tidak terpenuhi
maka proses/tindakan
selanjutnya yang 
dilakukan adalah kondisi
yang bernilai false atau T 
(tidak)

Kondisi 1 Kondisi II Hasil

Benar Benar Benar
Benar Salah Salah
Salah Benar Salah
salah salah salah
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ya

Tidak

Umur < 30

Calon pegawai tidak diterima

Calon Pegawai
di terima

dan
nilai > 60

ya

Tidak
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Hubungan ATAU

• Hubungan atau
merupakan hubungan
antar kondisi yang 
mensyaratkan hanya
salah satu kondisi
yang terpenuhi. 
Kondisi bernilai false 
atau T (tidak) hanya
dapat dicapai jika
kedua kondisi tidak
terpenuhi

Kondisi 1 Kondisi II Hasil

Benar Benar Benar

Benar Salah Benar

Salah Benar Benar

Salah Salah Salah
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ya ya

tidak

tidak

Usia > 60 

Tidak mendapat
Tunjangan Pensiun

Mendapat Tunjangan
Pensiun

atau
Masa kerja

> 25
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