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FLOWCHART LANJUTAN
Angga Akbar Fanani, ST., MT.

Contoh
• Requirement

▫ Buat sebuah algoritma untuk memilih bilangan 
terbesar dari 3 buah bilangan

▫ Nantinya ini bisa digeneralisir menjadi n buah 
bilangan

2



05/10/2014

2

Algoritma Dalam Bahasa Natural
1. Ambil bilangan pertama dan set maks sama

dengan bilangan pertama
2. Ambil bilangan kedua dan bandingkan

dengan maks
3. Apa bila bilangan kedua lebih besar dari

maks, set maks sama dengan bilangan kedua
4. Ambil bilangan ketiga dan bandingan dengan

maks
5. Apabila bilangan ketiga lebih besar dari maks, 

set maks sama dengan bilangan ketiga
6. Variabel maks berisi bilangan terbesar. 

Tayangkan hasilnya
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Algoritma
dengan
Flowchart Maks = bilangan pertama

Maks < 
bilangan kedua 

Maks = bilangan kedua

Maks < 
bilangan ketiga 

Maks = bilangan ketiga

Ya

Ya

Selesai

Mulai

Tidak

Tidak
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Kebutuhan 

• Buat flowchart untuk menentukan apakah 
sebuah bilangan ganjil atau genap!

Contoh Flowchart – menentukan 
bilangan ganjil atau genap
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Menghitung 
Luas Lingkaran
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Start

Phi = 3.14

Input 
(Diameter)

Radius = diameter / 2
Luas = phi * radius * radius

Stop

Cetak Luas 
Lingkaran

kebutuhan

Buat flowchart untuk membangitkan bilangan 
ganjil mulai bilangan 1 hingga 100!
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Contoh Flowchart
• Flowchart untuk program 

dengan input bilangan 

bulat positif 1 sampai 

dengan 100, dapat 

menghasilkan output 

tampilan bilangan ganjil 

antara 1 sampai 

dengan 100.
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Contoh… 

• Tarif per hari Rp 30.000,00. Tarif kerja 
lembur  Rp. 5.000,00. Jika jumlah  jam 
lembur lebih dari 10 jam maka akan 
mendapatkan tambahan uang transport 
lembur 10% dari jumlah uang lembur.

• Buatlah algoritma untuk menghitung 
permasalahan di atas.
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Contoh… 
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Contoh… 
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Contoh….

• Buatlah algoritma dan flowchart untuk 
menghitung konfersi nilai siswa, input 
berupa nama siswa dan nilai berupa nilai 
angka.  Hasilnya akhir adalah berupa nilai 
huruf hasil konfersi dengan aturan : 
▫ Jika nilai_angka >= 80 maka nilai huruf sama dengan A 

▫ Jika nilai_angka >= 70 maka nilai huruf sama dengan B 

▫ Jika nilai_angka >= 60 maka nilai huruf sama dengan C 

▫ Jika nilai_angka >= 50 maka nilai huruf sama dengan D 

▫ Jika nilai_angka < 50 maka nilai huruf sama dengan E
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Algoritma….
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Flowchart
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Tugas

• Buat algoritma:
▫ Menghitung volume tabung

▫ Suatu aktivitas tertentu (pilih salah satu 
aktivitas tertentu, tiap orang berbeda 
aktivitas yg dipilih)

• Tampilkan algoritma di atas dalam bentuk
deskriptif dan flowchart
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