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Laporan Praktikum TMD02 Algoritma dan Struktur Data dengan C 

NIM/ No. Reg. : 49013075 

Nama  : Mhd. Syarif 

Email : mhdsyarif.ms@gmail.com 

Laporan : Modul IV 

 

Coding 1 

Source Code a Program IV.2.1 : 
#include <stdio.h> //Mengakses file library stdio.h 
#include <stdlib.h> // sebagai library system pause 
 
int besar(int a, int b); //Prototype fungsi 
int c; //Deklarasi variabel global, berarti c bertipe int 
 
int main(void) //Fungsi yang harus ada pada setiap program C (case-sensitive) 
{ 
 int x1,x2; //Deklarasi variabel lokal, x1, x2 merupakan variabel bertipe int 
 printf("Masukkan angka pertama : "); //Perintah untuk menampilkan data 
 scanf_s("%d",&x1); //fungsi meminta/menerima nilai yang akan dikonversikan 
menjadi nilai bertipe int 
 printf("Masukkan angka kedua : "); //Perintah untuk menampilkan data 
 scanf_s("%d",&x2); //fungsi meminta/menerima nilai yang akan dikonversikan 
menjadi nilai bertipe int 
 
 printf("Angka yang lebih besar adalah %d \n", besar(x1,x2)); //Perintah untuk 
menampilkan data 
 system("pause"); /*Salah satu fungsi yang ada pada library stdlib.h */ 
 return (0); //Nilai balikan fungsi main () adalaah 0 
} 
int besar(int a, int b) //Definisi fungsi besar(x1, x2) 
{ 
 c = (a >= b) ? a : b ; //Pernyataan 
 return c; 
} 
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Deskripsi singkat program IV.2.1  : 

Program diatas menjelaskan tentang perbandingan antara dua angka, dimana 
terdapat dua masukan/input kemudian diantara dua angka tersebut 
ditampilkan angka yang lebih besar. 

Berikut hasil dari program diatas. 
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Coding 2 

Source Code a Program IV.3.1 
#include <stdio.h> //Mengakses file library stdio.h 
#include <stdlib.h> // sebagai library system pause 
 
int besar(int a, int b); //Prototype fungsi 
int c; //Deklarasi variabel global, berarti c bertipe int 
 
int main(void) //Fungsi yang harus ada pada setiap program C (case-sensitive) 
{ 
 int x1,x2; //Deklarasi variabel lokal, x1, x2 merupakan variabel bertipe int 
 printf("Masukkan angka pertama : "); //Perintah untuk menampilkan data 
 scanf_s("%d",&x1); //fungsi meminta/menerima nilai yang akan dikonversikan 
menjadi nilai bertipe int 
 printf("Masukkan angka kedua : "); //Perintah untuk menampilkan data 
 scanf_s("%d",&x2); //fungsi meminta/menerima nilai yang akan dikonversikan 
menjadi nilai bertipe int 
 kecil(x1,x2); 
 system("pause"); /*Salah satu fungsi yang ada pada library stdlib.h */ 
 return (0); //Nilai balikan fungsi main () adalaah 0 
} 
int kecil(int a, int b) //Definisi fungsi besar(x1, x2) 
{ 
 c = (a <= b) ? a : b ; //Pernyataan 
 printf("Angka yang lebih kecil adalah %d \n", c); //Perintah untuk menampilkan 
data 
 return c; 
} 

 

Deskripsi singkat program IV.3.1 : 

Program diatas menjelaskan tentang perbandingan antara dua angka, dimana 
terdapat dua masukan/input kemudian diantara dua angka tersebut 
ditampilkan angka yang lebih kecil. 

Berikut hasil dari program diatas. 
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Coding 3 

Source Code Latihan b: 

Soal : Tuliskan sebuah program yang berisikan perhitungan volume limas 
segitiga dan volume bola dengan kondisi berikut: pada tahap awal kita harus 
memilih: jika mengetikan angka 1 maka perhitungan volume limas segitiga 
dimulai atau jika mengetikan angka 2 maka pehitungan volume bola dimulai 
atau apabila tidak mengetikan angka 1 atau 2 maka pada layar ditampilkan 
kalimat “Anda tidak mengetikan angka 1 atau 2” dan kembali ke tahap awal. 
Masing-masing direpresentasikan dengan fungsi. 

Programnya :  
 
#include <stdio.h> //Mengakses file library stdio.h 
#include <stdlib.h> // sebagai library system pause 
 
 
void limas(float lals, float tals);//Prototype fungsi Limas 
void bola(float jr); //Prototype fungsi Bola 
float VolLimas, VolBola;//Deklarasi variabel global 
 
int main(void) //Fungsi yang harus ada pada setiap program C (case-sensitive) 
{ 
 float a, b, c; //Deklarasi variabel lokal, bertipe data float 
 int plh;  //Deklarasi variabel lokal, bertipe data int 
 ulang: 
 
 printf("************************************************************\n");//
Menampilkan informasi 
 printf("*Aplikasi Perhitungan Volume Limas Segitiga dan Volume 
Bola\n");//Menampilkan informasi 
 printf("*\t1. Perhitungan Volume Limas Segitiga\n"); //Menampilkan 
informasi 
 printf("*\t2. Perhitungan Volume Bola\n"); //Menampilkan informasi 
 printf("*\tPilih Angka 1 dan 2 sesuai dengan pilihan diatas\n"); 
//Menampilkan informasi 
 printf("************************************************************\n");//
Menampilkan informasi 
 printf("Pilih perhitungan yang anda inginkan : "); //Menampilkan informasi 
 scanf_s("%d",&plh); //Fungsi untuk meminta/menerima nilai yang akan 
dikonversika menjadi nilai int 
 
 switch (plh)//Piihan pada variabel plh untuk di cek nilainya 
 { 
  case 1: //Ekpresi yg dijalankan jika nilai pada variabel plh 
bernilai 1 
   printf("Masukkan luas alas : "); //Perintah inputkan data 
   scanf_s("%f",&a);//Fungsi untuk meminta/menerima nilai yang 
akan dikonversika menjadi nilai float 
   printf("Masukkan tinggi alas : ");//Perintah inputkan data 
   scanf_s("%f",&b);//Fungsi untuk meminta/menerima nilai yang 
akan dikonversika menjadi nilai float 
   limas(a, b); //memberikan nilai pada variabel a dan b untuk 
fungsi limas 
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   break; //fungsi untuk berhenti dan keluar dari perulangan 
  case 2: //Ekpresi yg dijalankan jika nilai pada variabel plh 
bernilai 2 
   printf("Masukkan jari-jari : ");//Perintah inputkan data 
   scanf_s("%f",&c);//Fungsi untuk meminta/menerima nilai yang 
akan dikonversika menjadi nilai float 
   bola(c); //memberikan nilai pada variabel c untuk fungsi bola 
   break;//fungsi untuk berhenti dan keluar dari perulangan 
   default: //Menampilkan pesan jika salah satu switch tidak 
benar 
   printf("Anda tidak mengetikan angka 1 atau 2 \n\n"); 
   goto ulang; //Kembali ke label ulang 
   break;//fungsi untuk berhenti dan keluar dari perulangan 
 } 
 system("pause"); // sebagai salah satu fungsi dari library <stdlib.h> 
 return(0); //nilai balikan fungsi main() adalah 0 
 } 
 
 void limas(float lals, float tals) //Definisi fungsi limas 
 { 
  VolLimas = lals*tals*0.33; //Perhitungan Volume Limas Seigitiga 
  printf("Volume Limas Segitiga adalah %.3f\n",VolLimas);//Perintah 
untuk menampilkan hasil perhitungan volume limas segitiga 
  return; 
 } 
 void bola(float jr) 
 { 
  VolBola=1.33*3.14*jr*jr*jr;//Perhitungan Volume Bola 
  printf("Volume Bola adalah %.3f\n",VolBola);//Perintah untuk 
menampilkan hasil perhitungan volume bola 
  return ; 
 } 
 

Deskripsi singkat latihan b : 

Program diatas menceritakan perhitungan volume luas segitiga dan volume 
bola, dimana jika dipilih angka 1, maka perhitungan volume luas segitiga akan 
dimulai, kemudian jika dipilih angka 2, maka perhitungan volume bola akan 
dimulai, namun jika tidak memilih angka 1 dan 2, maka pada layar ditampilkan 
kalimat “Anda tidak mengetikan angka 1 atau 2” dan kembali ke tahap awal. 

Berikut hasil program jika dipilih angka 1 
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Hasil program dari pilihan 2 

 

Hasil jika tidak memilih angka 1 dan 2 
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Coding 4 

Source Code Latihan c: 
 
#include <stdio.h> //Mengakses file library stdio.h untuk proses input/ouput 
#include <stdlib.h> //Mengakses file library stdilib.h 
 
int main(void)  //Fungsi yang harus ada pada setiap program C 
{ 
 int tanggal,bulan; //Deklarasi variabel, tanggal dan bulan merupakan 
variabe bertipe int 
 char nama[30]; //Deklarasi variabel, nama merupakan variabel bertipe char 
 printf("===============================================\n"); //Menampilkan 
informasi 
 printf("===============Program Zodiak==================\n"); //Menampilkan 
informasi 
 printf("===============================================\n"); //Menampilkan 
informasi 
 printf("\nMasukkan Nama Anda : "); //Menampilkan informasi input 
 gets(nama); //Fungsi untuk input data string. Dengan fungsi ini bisa 
menambahkan spasi dalam inputan data 
 printf("Masukkan Tanggal Kelahiran Anda : ");  
 scanf_s("%d",&tanggal); //Fungsi untuk meminta/menerima nilai yang akan 
dikonversika menjadi nilai int 
 printf("Masukkan Bulan Kelahiran Anda : "); //Menampilkan informasi  
 scanf_s("%d",&bulan); //Fungsi untuk meminta/menerima nilai yang akan 
dikonversika menjadi nilai int 
 
 if((tanggal>=20 && tanggal<=31 && bulan==1)||(tanggal>=1 && tanggal<=18 && 
bulan==2)) //Fungsi pernyataan dimana jika tanggal besar sama dengan 20 dan 
tanggal kecil sama dengan 31 dan bulan sama dengan 1 atau tanggal besar sama 
dengan 1 dan tanggal kecil sama dengan 18 dan bulan sama dengan 2 
  printf("\nZodiak %s Adalah AQUIARIUS\n",nama); //Jika pernyataan 
diatas benar maka akan ditampilkan informasi 
 else if((tanggal>=19 && tanggal<=31 && bulan==2)||(tanggal>=1 && 
tanggal<=20 && bulan==3)) //Fungsi pernyataan dimana jika tanggal besar sama 
dengan 19 dan tanggal kecil sama dengan 31 dan bulan sama dengan 2 atau tanggal 
besar sama dengan 1 dan tanggal kecil sama dengan 20 dan bulan sama dengan 3 
  printf("\nZodiak %s Adalah PISCES\n",nama); //Jika pernyataan diatas 
benar maka akan ditampilkan informasi 
 else if((tanggal>=21 && tanggal<=31 && bulan ==3)||(tanggal>=1 && 
tanggal<=19 && bulan==4)) //Fungsi pernyataan dimana jika tanggal besar sama 
dengan 21 dan tanggal kecil sama dengan 31 dan bulan sama dengan 3 atau tanggal 
besar sama dengan 1 dan tanggal kecil sama dengan 19 dan bulan sama dengan 4 
  printf("\nZodiak %s Adalah ARIES\n",nama); //Jika pernyataan diatas 
benar maka akan ditampilkan informasi 
 else if((tanggal>=20 && tanggal<=31 && bulan==4)||(tanggal>=1 && 
tanggal<=20 && bulan==5)) //Fungsi pernyataan dimana jika tanggal besar sama 
dengan 20 dan tanggal kecil sama dengan 31 dan bulan sama dengan 4 atau tanggal 
besar sama dengan 1 dan tanggal kecil sama dengan 20 dan bulan sama dengan 5 
  printf("\nZodiak %s Adalah TAURUS\n",nama); //Jika pernyataan diatas 
benar maka akan ditampilkan informasi 
 else if((tanggal>=21 && tanggal<=31 && bulan==5)||(tanggal>=1 && 
tanggal<=20 && bulan==6)) //Fungsi pernyataan dimana jika tanggal besar sama 
dengan 21 dan tanggal kecil sama dengan 31 dan bulan sama dengan 5 atau tanggal 
besar sama dengan 1 dan tanggal kecil sama dengan 20 dan bulan sama dengan 6 
  printf("\nZodiak %s Adalah GEMINI\n",nama); //Jika pernyataan diatas 
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benar maka akan ditampilkan informasi 
 else if((tanggal>=21 && tanggal<=31 && bulan==6)||(tanggal>=1 && 
tanggal<=22 && bulan==7)) //Fungsi pernyataan dimana jika tanggal besar sama 
dengan 21 dan tanggal kecil sama dengan 31 dan bulan sama dengan 6 atau tanggal 
besar sama dengan 1 dan tanggal kecil sama dengan 22 dan bulan sama dengan 7 
  printf("\nZodiak %s Adalah CANCER\n",nama); //Jika pernyataan diatas 
benar maka akan ditampilkan informasi 
 else if((tanggal>=23 && tanggal<=31 && bulan==7)||(tanggal>=1 && 
tanggal<=22 && bulan==8)) //Fungsi pernyataan dimana jika tanggal besar sama 
dengan 23 dan tanggal kecil sama dengan 31 dan bulan sama dengan 7 atau tanggal 
besar sama dengan 1 dan tanggal kecil sama dengan 22 dan bulan sama dengan 8 
  printf("\nZodiak %s Adalah LEO\n",nama); //Jika pernyataan diatas 
benar maka akan ditampilkan informasi 
 else if((tanggal>=23 && tanggal<=31 && bulan==8)||(tanggal>=1 && 
tanggal<=22 && bulan==9)) //Fungsi pernyataan dimana jika tanggal besar sama 
dengan 23 dan tanggal kecil sama dengan 31 dan bulan sama dengan 8 atau tanggal 
besar sama dengan 1 dan tanggal kecil sama dengan 22 dan bulan sama dengan 9 
  printf("\nZodiak %s Adalah VIRGO\n",nama); //Jika pernyataan diatas 
benar maka akan ditampilkan informasi 
 else if((tanggal>=23 && tanggal<=31 && bulan==9)||(tanggal>=1 && 
tanggal<=22 && bulan==10)) //Fungsi pernyataan dimana jika tanggal besar sama 
dengan 23 dan tanggal kecil sama dengan 31 dan bulan sama dengan 9 atau tanggal 
besar sama dengan 1 dan tanggal kecil sama dengan 22 dan bulan sama dengan 10 
  printf("\nZodiak %s Adalah LIBRA\n",nama); //Jika pernyataan diatas 
benar maka akan ditampilkan informasi 
 else if((tanggal>=23 && tanggal<=31 && bulan==10)||(tanggal>=1 && 
tanggal<=21 && bulan==11)) //Fungsi pernyataan dimana jika tanggal besar sama 
dengan 23 dan tanggal kecil sama dengan 31 dan bulan sama dengan 10 atau tanggal 
besar sama dengan 1 dan tanggal kecil sama dengan 21 dan bulan sama dengan 11 
  printf("\nZodiak %s Adalah SCORPIO\n",nama); //Jika pernyataan 
diatas benar maka akan ditampilkan informasi 
 else if((tanggal>=22 && tanggal<=31 && bulan==11)||(tanggal>=1 && 
tanggal<=21 && bulan==12)) //Fungsi pernyataan dimana jika tanggal besar sama 
dengan 22 dan tanggal kecil sama dengan 31 dan bulan sama dengan 11 atau tanggal 
besar sama dengan 1 dan tanggal kecil sama dengan 21 dan bulan sama dengan 12 
  printf("\nZodiak %s Adalah SAGITARIUS\n",nama); //Jika pernyataan 
diatas benar maka akan ditampilkan informasi 
 else if((tanggal>=22 && tanggal<=31 && bulan==12)||(tanggal>=1 && 
tanggal<=19 && bulan==1)) 
  printf("\nZodiak %s Adalah CARPICORN\n",nama); //Jika pernyataan 
diatas benar maka akan ditampilkan informasi 
 else 
  printf("\nMaaf tanggal atau bulan yang Anda inputkan salah\n",nama); 
//Jika diantara pernyataan diatas tidak benar, makan akan ditampilkan pesan. 
 
 system("pause"); //Sebagai salah satu fungsi dari library <stdlib.h> 
 return 0; //Nilai balikan fungsi main() adalah 0 
 
} 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Program Alih Jenjang D3 ke D4 TKJMD Batch 8 2013-2014 

 9/ 15 
 

Deskripsi singkat latihan c: 

Program diatas menjelaskan Zodiak berdasarkan masukan tanggal lahir dan 
bulan. 

Berikut data Zodiak berdasarkan tanggal dan bulan. 

 Aquarius 20 Januari - 18 Februari 
 Pisces 19 Februari - 20 Maret 
 Aries 21 Maret - 19 April 
 Taurus 20 April - 20 Mei 
 Gemini 21 Mei - 20 Juni 
 Cancer 21 Juni - 22 Juli 
 Leo 23 Juli - 22 Agustus 
 Virgo 23 Agustus - 22 September 
 Libra 23 September - 22 Oktober 
 Scorpio 23 Oktober - 21 November 
 Sagitarius 22 November - 21 Desember 
 Capricorn 22 Desember - 19 Januari 

Berikut hasil dari program diatas. 

 

Jika user memasukkan data yang salah maka program akan menampilkan 
pesan seperti berikut. 
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Coding 5 

Source Code Latihan d: 
 
#include <stdio.h> //Mengakses file library stdio.h untuk proses 
input/ouput 
#include <stdlib.h> //Mengakses file library stdilib.h 
 
int main(void) //Fungsi yang harus ada pada setiap program C 
{ 
 int thn, hasil; //Deklarasi variabel, thn merupakan variabel bertipe 
int 
 printf("=====================================================\n"); 
//Menampilkan informasi 
 printf("==Program Untuk Menentukan Tahun Kabisat atau Tidak==\n"); 
//Menampilkan informasi 
 printf("=====================================================\n"); 
//Menampilkan informasi 
 printf("Masukan Tahun : ");//Fungsi untuk menampilkan informasi 
 scanf("%d",&thn); //Fungsi untuk meminta/menerima nilai yang akan 
dikonversikan menjadi nilai int 
 hasil=thn%4; //Fungsi perhitungan dimana tahun dibagi 4 
 switch(hasil) //Fungsi pernyataan 
 { 
  case 0:  
   printf("%d Merupakan Tahun Kabisat\n",thn); 
//Menampilkan informasi 
  break; //fungsi untuk berhenti dan keluar dari pernyataan 
  default: //Menampilkan pesan jika pernyataan diatas tidak 
dipilih 
   printf("%d Bukan Merupakan Tahun Kabisat\n",thn); 
//Menampilkan informasi dari default 
  break; //fungsi untuk berhenti dan keluar dari pernyataan 
 } 
 system("pause"); // sebagai salah satu fungsi dari library 
<stdlib.h> 
 return 0; //nilai balikan fungsi main() adalah 0 
} 
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Deskripsi singkat latihan d: 

Program diatas menjelaskan dimana program yang menerima masukan integer 
tahun, dan mengembalikan, apakah tahun tersebut kabisat atau tidak ? 

Berikut hasil dari program diatas. 

 

Jika tahun yang dimasukkan bukan tahun kabisat maka program akan 
menampilkan seperti berikut. 
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Coding 6 

Source Code Latihan e: 
 
#include <stdio.h> //Menangkses file library stdio.h 
#include <stdlib.h> //Menangkses file library stdlib.h 
 
int main (void) //Fungsi yang harus ada disetiap program c 
{ 
 int keluar; //Deklarasi variabel, keluar merupakan variabel bertipe int 
 float berat,tinggi,bbi,bmi,n1,n2,n4,n5,n6; //Deklarasi variabel, 
berat,tinggi,bbi,bmi,n1,n2,n4,n5,n6 merupakan variabel bertipe float 
 ulang: 
 
 printf("\nMasukkan berat badan Anda (Kg): "); //Menampilkan informasi 
 scanf_s("%f",&berat); //Fungsi untuk meminta/menerima nilai yang akan 
dikonversikan menjadi nilai float  
 printf("Masukkan tinggi badan Anda (cm): "); //Menampilkan informasi 
 scanf_s("%f",&tinggi); //Fungsi untuk meminta/menerima nilai yang akan 
dikonversikan menjadi nilai float 
 bbi=(tinggi-100)-(tinggi-100)*0.1; //Rumus perhitungan berat badan ideal 
 printf("\nBerat badan ideal anda : %.2f \n\n",bbi); //Menampilkan informasi 
 bmi=(berat/(tinggi/10)*(tinggi/10)); //Rums perhitungan body mass index 
 printf("Body Mass Index anda :%.2f \n\n",bmi); //Body Mass Index (bmi) 
adalah skala yang digunakan untuk menentukan kategori berat badan seseorang 
 n1=bbi*0.1; //Rumus perhitungan dimana berat badan ideal dikali 10% 
 n2=bbi-n1; //Rumus perhitungan dimana berat badan ideal dikurang dari hasil 
kali 10% 
 n4=bbi+n1; //Rumus perhitungan dimana berat badan ideal ditambah dari hasil 
kali 10% 
 n5=berat-n2; //Rumus perhitungan dimana berat badan dikurang hasil dari 
kurang yang dikali 10%  
 n6=berat-n4; //Rumus perhitungan dimana berat badan dikurang hasil dari 
tambah yang dikali 10% 
 printf("===================================================================
=========\n"); 
 printf("Jika berat badan Anda besar dari %.2f Kg dan kurang dari %.2f 
Kg,\nmaka berat anda ideal\n",n2,n4); 
 printf("===================================================================
=========\n"); 
 printf("Jika berat badan Anda Kurang dari %.2f Kg, maka badan Anda kurang 
ideal\n",n2); 
 printf("===================================================================
=========\n"); 
 printf("Jika berat badan Anda Besar dari %.2f Kg, maka Anda kelebihan berat 
badan\n",n4); 
 printf("===================================================================
=========\n\n"); 
 
 if ((bmi>n2) && (bmi<n4)) //Pernyataan dimana bmi kecil dari nilai n2 dan 
jika bmi kecil dari nilai n4 
  printf("Berat badan Anda ideal\n",bmi); //Maka informasi ini akan 
ditampilkan jika pernyataan diatas terpilih 
 else if(bmi<=n2) //Pernyataan dimana bmi kecil sama dengan nilai n2 
  printf("Berat badan Anda kurang %.2f Kg dari %.2f Kg\n",n5,bmi); 
//Maka informasi ini akan ditampilkan jika pernyataan diatas terpilih 
 else if(bmi>=n4) //Pernyataan dimana bmi besar sama dengan nilai n4 
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  printf("Tubuh Anda Kelebihan berat badan %.2f Kg dari %.2f 
Kg\n\n",n6,bmi); //Maka informasi ini akan ditampilkan jika pernyataan diatas 
terpilih 
 
  printf("\n\tApakah Anda ingin melanjutkan"); 
        printf("\n\t\tTekan 1 Untuk Ya"); 
        printf("\n\t\tTekan 2 Untuk Tidak "); 
  printf("\n\t\tSilahkan Pilih Angka = "); 
  scanf_s("%d",&keluar); 
  printf("\n");   
         
   if(keluar==1) //Fungsi untuk mengulang program jika memilih 
angka 1 
   { 
    goto ulang; 
    return(0); 
   } 
   else { 
                                    
   } 
} 
 

Deskripsi singkat latihan e: 

Progam diatas merupakan program untuk menentukan berat badan kurang 
ideal, ideal dan lebih, dimana program menerima masukan berat badan (kg) dan 
tinggi badan (cm). 

Ketentuan : 

Berat Badan Ideal = (Tinggi Badan – 100) – ( 10% tinggi badan -100) 

Body Mass Index=(berat/(tinggi/10)*(tinggi/10)) 

- Kelebihan Berat Badan = hasilnya 10% lebih besar dari berat badan 
- Berat ideal = berat badan ideal dikurang 10% dan ditambah 10% 
- Kurus = hasilnya 10% kurang dari berat badan  

Berikut hasil dari program diatas  
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Coding 7 

Source Code Latihan f: 
 
#include<stdlib.h> //Mengakses file library stdio.h 
#include<stdio.h> //Mengakses file library stdlib.h 
#include<math.h> //Mengakses file library math.h 
 
int main(void) //Fungsi yang harus ada pada setiap program C 
{ 
 float a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k; //Deklarsi variabel,a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k 
bertipe data float 
 
 printf("\nMasukkan angka: "); //Menampilkan informasi 
 scanf("%f",&a); //Fungsi meminta/menerima nilai yang akan dikonversikan 
menjadi nilai float 
       
 b=abs(a); //Fungsi abs() 
 printf("\nNilai Absolut dari %.2f adalah %.3f\n",a,b);//Menampilkan 
informasi 
 c=cos(a); //Fungsi acos() 
 printf("\nNilai Cos dari %.2f adalah %.3f\n",a,c);//Menampilkan informasi 
 d=atan(a); //Fungsi atan() 
 printf("\nNilai Atan dari %.2f adalah %.3f\n",a,d);//Menampilkan informasi 
 e=cosh(a); //Fungsi cosh() 
 printf("\nNilai Cosh dari %.2f adalah %.3f\n",a,e);//Menampilkan informasi 
 f=labs(a); //Fungsi labs() 
 printf("\nNilai Labs dari %.2f adalah %.3f\n",a,f);//Menampilkan informasi 
 g=sqrt(a); //Fungsi sqrt() 
 printf("\nNilai Sqrt dari %.2f adalah %.3f\n",a,g);//Menampilkan informasi 
 h=exp(a); //Fungsi exp() 
 printf("\nNilai Exp dari %.2f adalah %.3f\n",a,h);//Menampilkan informasi 
 i=floor(a); //Fungsi floor() 
 printf("\nNilai Floor kebawah dari %.2f adalah %.3f\n",a,i);//Menampilkan 
informasi 
 j=log10(a); //Fungsi log10() 
 printf("\nNilai Log 10 dari %.2f adalah %.3f\n",a,j);//Menampilkan 
informasi 
 k=log(a); //Fungsi log() 
 printf("\nNilai Log dari %.2f adalah %.3f\n",a,k);//Menampilkan informasi 
 
 system("pause");// sebagai salah satu fungsi dari library <stdlib.h>  
 return 0;//nilai balikan fungsi main() adalah 0 
} 
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Deskripsi singkat latihan f: 

Program diatas menggunakan 10 fungsi dari library math.h, fungsi-fungsi yang 
digunakan adalah :  
abs() | cos() | atan() | cosh() | labs() | sqrtl() | exp() | floor() | log10() | log() |  

Berikut hasil dari sebuah file yang menggunakan 10 fungsi dari library math.h 

 

 

 


