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PRAKTIKUM	6	 
PERULANGAN	dalam	JAVA 

Materi:  
  Pengantar Perulangan  

  Perulangan dengan For  

  Perulangan dengan While  

  Perulangan dengan Do..While  

Tujuan :  

Mahasiswa memahami konsep perulangan dan dapat mengimplementasikannya 
dalam  program dengan menggunakan perintah for, while, dan do..while,  serta 
dapat menentukan perintah perulangan yang paling tepat untuk menyelesaikan 
suatu permasalahan dalam program 

A.	Pengantar	Perulangan	 
Suatu saat kita hendak membuat suatu program untuk mencetak angka mulai 
dari 0 sampai dengan 100, maka secara manual kita akan menuliskan seperti 
pada gambar dibawah ini. 

 

memang hasil yang ditampilkan memang benar, bahwa hasil dimonitor yang 
keluar adalah angka 0 sampai dengan 100. Namun apakah anda mau untuk 
memakai cara di atas seandainya ada permintaan untuk mencetak angka 0 
sampai dengan 100000? 

Dalam bahasa pemrograman ada yang disebut dengan looping atau 
perulangan dimana kita bisa menjalankan proses yang sama tanpa harus 
mengetikkan perintah berulang-ulang . 
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Bahasa Pemrograman Java menyediakan 3 macam perintah untuk melakukan 
looping atau perulangan, yaitu :   

- Perulangan dengan For  
- Perulangan dengan While  
- Perulangan dengan Do..While 
 

1. PERINTAH	PERULANGAN	dengan	For 

Perintah For dikenal sebagai perintah untuk mengendalikan proses berulang 
dengan jumlah perulangan yang sudah ditentukan sebelumnya. Bentuk 
pemakaiannnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

 

Keterangan: 

 Bagian inisialisasi digunakan untuk memberikan nilai kepada variabel yang 
digunakan untuk mengontrol perulangan.  

 Bagian kondisi digunakan untuk mengontrol pengulangan untuk 
dilanjutkan atau diakhiri  

 Bagian penaikan_penurunan digunakan untuk menaikkan atau 
menurunkan nilai variabel pengontrol perulangan. 

Contoh berikut ini menunjukkan cara menampilkan tulisan Java lima kali 
dengan menggunakan for. 
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Pada contoh di atas:  

int jumlah=1; digunakan untuk mendeklarasikan jumlah dan memberikan 
nilai 1 ke dalam variabel tersebut.  

jumlah <= 5, digunakan untuk menguji apakah nilai jumlah kurang dari sama 
5.  Kalau ya, bagian pertanyaan akan dijalankan dan bagian jumlah++ akan 
dieksekusi, kemudian pengujian dilakukan kembali. Kalau tidak maka for 
akan berakhir.  

jumlah++ digunakan untuk menaikkan nilai jumlah sebesar 1 (lihat kembali 
modul 2 tentang operator).  

Dalam satu looping for tidak tertutup pula kemungkinan untuk ada looping 
lagi di dalamnya atau dengan kata lain dinamakan dengan nested for  

Hasil: 

 

 

2. PERINTAH	PERULANGAN	dengan	While 

Pernyataan while berguna untuk melakukan proses yang berulang. Bentuk 
pemakaiannya dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

 

Dalam hal ini pernyataan ini akan dijalankan secara terus-menerus selama 
kondisi true (benar). 
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Contoh berikut ini menunjukkan cara menampilkan tulisan Java sebanyak 
lima kali dengan menggunakan while. 

 

Sama juga pada poin looping for sebelumnya tidak tertutup kemungkinan pula 
adanya  nested while  (while bersarang) dalam penulisan kode program 
tergantung pada contoh kasusnya. 

Hasil: 

 

3. PERINTAH	PERULANGAN	dengan		do…	while 

Pernyataan do..while menyerupai pernyataan while . Akan tetapi pada 
pernyataan do..while  dilakukan pengecekan terhadap suatu kondisi setelah 
melakukan perintah-perintah yang ada di dalamnya. Sehingga pada do..while 
perintah dalam blok looping pasti minimal dijalankan satu kali  lebih dahulu. 
Looping akan berhenti jika kondisi bernilai  false(salah).  
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Bentuk pemakaiannya dapat dilihat pada gambar 

 

Contoh berikut menunjukkan cara menampilkan tulisan Java sebanyak lima 
kali dengan menggunakan do..while   

 

Hasil: 
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Contoh program menu sederhana menggunakan perulangan: 
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TUGAS LATIHAN 
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2. Buatlah sebuah program kalkulator sederhana dengan menggunakan menu 
utama sebagai berikut 

=========================  
        “Kalkulator Sederhana”  
=========================  
Inputkan dua bilangan  
Hasil Penjumlahan dan Pengurangan  
Hasil Pembagian dan Perkalian  
Keluar  
Masukkan no.pilihan anda (0-2) :  
 
Jika user memilih menu no.0 keluar tampilan : 
 =========================  
   “Inputkan dua Bilangan”  
=========================  
Inputkan bilangan 1 : 3  
Inputkan bilangan 2 : 4  
Dan tampilan kembali lagi ke menu utama  
 
Jika user memilih menu no.1 keluar tampilan  
==============================  
 “Hasil Penjumlahan dan Pengurangan”  
==============================  
Hasil Penjumlahan : 7  
Hasil Pengurangan : -1  
Dan tampilan kembali lagi ke menu utama 
 
Jika user memilih menu no.2 keluar tampilan  
==============================  
     “Hasil Pembagian dan Perkalian”  
==============================  
Hasil Pembagian : 0.75  
Hasil Perkalian : 12  
 Dan tampilan kembali lagi ke menu utama 


