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PRAKTIKUM	5	 
PERCABANGAN	dalam	JAVA 

Materi:  
  Pengantar Percabangan 

  Perintah If  

  Perintah Switch-Case  

  Operator  “?” 

Tujuan :  

Mahasiswa memahami konsep percabangan  dan dapat mengimplementasikannya 
dalam program dengan menggunakan if-elsedan switch-case 

A.	Pengantar	Percabangan	 
Pada  suatu program kita tidak mungkin hanya membuat pernyataan– 
pernyataan yang dijalankan secara urut dari baris pertama sampai terakhir 
secara bergantian pastinya akan menemukan suatu kasus yang 
membutuhkan kondisi tertentu. Program yang baik memerlukan suatu syarat 
khusus untuk menjalankan suatu pernyataan karena itu sekarang kita 
pelajari yang dinamakan branching atau percabangan. 

1. PERINTAH	IF 

Pernyataan If merupakan pernyataan percabangan yang paling umum 
digunakan untuk menyatakan percabangan. Ada dua macam pernyataan If 
yang ada yakni Pernyataan If Tunggal dan pernyataan if majemuk (If..Else): 

Perintah if yang umum atau paling dasar digunakan dalam java adalah: 

 



 

Paryanta, S.Kom, M.Kom STMIK AUB Surakarta Page 2 
 

a. Perintah If Tunggal 

Pernyataan if merupakan salah satu bentuk pernyataan yang berguna untuk 
mengambil keputusan terhadap sebuah kemungkinan. Bentuk pernyataan if 
berupa : 

 

Blok instruksi yang terletak setelah if akan dikerjakan jika hasil logika dari 
kondisi di belakangnya bernilai  true. Hasil logika ini bisa dibentuk dari satu 
kondisi atau lebih. Sebuah instruksi if hanya bisa menjalankan atau 
mengerjakan satu instruksi saja. 
Contoh: 

 

b. Perintah If Majemuk 

Bentuk if majemuk merupakan susunan perintah if sedemikian rupa sehingga 
jika hasil logika true sudah diperoleh, maka perintah if berikutnya tidak 
dikerjakan. 

 

Kata kunci else merupakan penghubung antar pernyataan if yang akan 
diseleksi dalam satu tingkat.Jika hasil logika dari kondisi_1 dan kondisi_2 
menghasilkan nilai akhir false maka instruksi yang berada diantara kurung 
kurawal setelah else yang akan dijalankan. Contoh program menggunakan if 
majemuk. Contoh1:  
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Hasil: 

 

Contoh 2: 

 
 

c. IF BERTINGKAT 

Bentuk lain dari pernyataan if adalah susunan if secara bertingkat  . Di dalam 
blok instruksi if bisa terdapat blok if yang lain. Keberadaan blok if terdalam 
ditentukan oleh blok if di luarnya. Contoh salah satu model susunan if secara 
bertingkat bisa dilihat dibawah ini: 
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2. PERINTAH	Switch-Case 

Perintah Switch memungkinkan untuk melakukan sejumlah tindakan berbeda 
terhadap sejumlah kemungkinan nilai. Pada perintah switch terdapat 
pernyataan break, yang digunakan untuk mengendalikan eksekusi ke akhir 
pernyataan switch, atau dengan kata lain digunakan untuk mengakhiri 
pernyataan Switch. 

Meskipun perintah didesain untuk  menggantikan if-else tetapi switch 
memiliki batasan: 

 Data yang bisa diperiksa haruslah bertipe integer atau char.  
 Range data yang bisa diperiksa bernilai 0 s/d 255. 

Bentuk umum perintah switch: 
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Case nilai_1,nilai_2 dan seterusnya adalah data yang akan dicocokkan dengan 
isi dan akan mengerjakan pernyataan apabila ekspresi cocok dengan  salah 
satu dari nilai_1 atau nilai_2 . Sedangkan perintah break adalah perintah yang 
menyatakan akhir dari pernyataan yang dikerjakan. Tanpa break computer 
akan mengerjakan instruksi yang berada di bawahnya walaupun berada di 
dalam case yanglain. Sedangkan perintah default bersifat  optional , 
dieksekusi jika ekspresi tidak cocok dengan salah satu dari nilai nilai_1,nilai_2 
dan lain-lain yang tersedia. Dalam perintah default tidak ada break. 

Contoh: 

 

Hasil: 
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3. PERINTAH	Operator	“?” 

Operator “?” disediakan untuk menggantikan if-else yang bertujuan mengisi 
nilai ke dalam variabel berdasarkan kondisi tertentu. Bentuk umum 
penggunaan operator “?”: 

 

contoh program untuk menentukan apakah orang tersebut dapat mengambil 
SIM (Surat Ijin mengemudi) dilihat dari usianya yakni 20 tahun 

 

Hasil: 
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4. PERINTAH	Pembanding	untuk	Kondisi	melibatkan		
Karakter	atau	Huruf 

Perintah IF yang telah dijelaskan sebelumnya kondisi yang diberikan pada 
umumnya melibatkan angka yang tentu saja operator pembandingnya berkisar 
antara lain ==, <= ,> dan seterusnya.  

Namun apabila kita menggunakanya sebagai operator pembanding pada 
Karakter pada huruf maka pasti akan muncul pesan error. Contoh 

 

Contoh program diatas untuk mengecek username dan password yang tipe 
datanya adalah  String  namun di sini terjadi error apabila program di-compile 
yang dapat dilihat pada gambar: 

 

Pesan error tersebut berarti operator && tidak bisa digunakan pada tipe 
String. 
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Mengapa demikian ? Khusus bahasa  pemrograman  Java, untuk melakukan 
pembandingan sebuah kondisi pada tipe data  String   maka diperlukan 
sebuah metode khusus yakni bernama  .equals(<String yang hendak 
dibandingkan >) 

Hasil kode program yang benar: 

 

Hasil 

 

untuk membandingkan kondisi huruf tanpa menghiraukan besar kecilnya 
huruf (tidak case sensitive) maka metode yang digunakan adalah  : 
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TUGAS LATIHAN 

 

  


