
Syntax3 

 Luas Segi Panjang = Panjang * Lebar  

  #include <iostream.h> 

  void main() 

  { 

  int panjang = 10; 

  int lebar = 5; 

 

   cout<<"Nilai Panjang = " <<panjang<<endl; 

   cout<<"Nilai Lebar  = " <<lebar<<endl; 

   cout<<"=============================================="<<endl; 

   cout<<"Luas Persegi Panjang adalah (Panjang x Lebar)= " 

   <<panjang*lebar<<endl; 

  } 

Ket : Tampilan sangat penting karena program yang baik adalah program yang pembacanya mengerti 

dari fungsi dan tujuan program itu sendiri di buat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Luas Segi Tiga = (1/2 * Alas * Tinggi) 

  #include <iostream.h> 

  void main() 

  { 

  int alas = 10; 

  int tinggi = 5; 

 

   cout<<"Nilai Alas = " <<alas<<endl; 

   cout<<"Nilai Tinggi  = " <<tinggi<<endl; 

   cout<<"=============================================="<<endl; 

   cout<<"Luas Segitiga adalah (1/2 * Alas x Tinggi)= " 

   <<0.5*(alas*tinggi)<<endl; 

  } 

Ket : Nilai dari setengah di atas tidak di deklarasikan karena nilai dari ½ itu bernilai tetap dan tidak akan 

berubah Karena itu dari Rumus Luas segitiga,  dan bahasa pemrograman C++ juga tidak bisa membaca 

bilangan dari setengah atau ½ C++ hanya bisa membaca bilangan bulat dan pecahan. Jadi kita harus 

merubah bilangan ½ menjadi bilangan pecahan terlebih dahulu. 

Mesti Sobat-Sobat ingat bahwa Bahasa pemrograman tidak dapat membaca tulisan koma(,) jadi 

penulisan koma di dalam bahasa pemrograman adalah Titik (.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Luas Lingkaran Jari-jari = phi X R 
2
  

• phi = 3.14 

  #include <iostream.h> 

  void main() 

  { 

  int r = 5 ; 

 

   cout<<"Nilai Dari Jari-Jari Lingkaran = "<<r<<endl; 

   cout<<"=============================================="<<endl; 

   cout<<"Luas Lingkaran adalah (Phi X R pangkat 2)= " 

   <<3.14*(r*r)<<endl; 

  } 

Ket : Mengapa saya hanya mendeklarasi hanya 1 variabel saja, mesti sobat-sobat pahami di dalam 

pendeklarasian sebuah Variabel, bisa di lakukan penginputan dan pemrosesan ber ulang-ulang kali, jadi 

hanya dengan sekali kita membuat deklarasi tentang Jari-Jari(r), maka nilai dari Variabel jari-jari bisa kita 

lakukan ber ulang-ulang pemanggilan variabel tersebut di dalam program. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  #include <iostream.h> 

  void main() 

  { 

  int celcius =70 ; 

 

   cout<<"Suhu celcius adalah = "<<celcius<<endl; 

 

   cout<<"=============================================="<<endl; 

   cout<<"Pengkonversian Suhu dari celcius ke Farenheir"<<endl; 

   cout<<"(9/5 X celcius + 32) = "<<1.8*celcius+32<<" "<<"farenheir"<<endl; 

  } 

Ket : Hampir sama dengan soal yang ada di atas, hampir tidak jauh berbeda hanya pendeklarasian lebih 

banyak di tampilan akhir pemrograman. 


