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MATERI/BAHAN PRAKTIKUM 
 
 
 

FUNGSI 
 
I.   TUJUAN 

1. Mahasiswa mengenal dan mengetahui berbagai proses tentang fungsi 
dalam bahasa C++. 

2. Mahasiswa mengenal mengetahui teknik pembuatan prosedur dan 
makro. 

 
II.   ALAT-ALAT 
Fungsi merupakan bagian dari kode program yang terpisah dari program utama. 
Bagain kode program ini di-execute  jika diperlukan untuk melakukan tindakan 
khusus dalam program. Fungsi banyak dilibatkan dalam program dengan tujuan 
untuk mengurangi duplikasi pengkodean dan untuk mempermudah pemahaman. 
Secara sederhana terdapat fungsi yang tidak mengambil satu parameterpun dan 
menghasilkan void  (data yang tidak memiliki nilai). Namum pada fungsi yang 
lain akan mengambil suatu parameter dan mungkin menghasilkan suatu nilai 
tertentu. 
Parameter merupakan suatu nilai yang di-pass-kan (diseberangkan) pada fungsi 
yang berguna untuk mengubah operasinya atau untuk menunjukan operasi yang 
lebih luas. Sebelum fungsi digunakan, fungsi harus dideklarasikan dulu. Deklarasi 
fungsi (prototype) berguna untuk memberitahukan compiler tentang bagaimana 
fungsi diambil dan tipe data yang diambil/dihasilkan. Fungsi dapat dipanggil oleh 
fungsi yang lain maupun dirinya sendiri (rekursif). 
 
Syntax deklarasi fungsi: 

Re_type function_name(parameter); 
Parameter berisi pengenal (argument) dan tipe pengenal (argument) yang 
berfungsi sebagai masukkan. Masukkan tersebut akan diproses sehingga 
dihasilkan nilai tertentu sesuai tipe datanya (re_type). 
Syntax fungsi: 

Re_type function_name(parameter) 
{statement-statement} 
 

Dalam C++, program merupakan kumpulan dari fungsi-fungsi. C++ mempunyai 
fungsi utama yang disebut main. Fungsi merupakan subprogram dan berguna 
untuk menjadikan program bersifat modular sehingga dapat digunakan kembali, 
baik untuk program itu sendiri maupun untuk program lain yang memiliki proses 
yang sama. Fungsi dibedakan menjadi user-define function (didefinisikan sendiri) 
dan built-in function (disediakan oleh compiler). 
 
 
2.1. Fungsi tanpa nilai balik 
C++ tidak mengenal prosedur seperti pada saat menggunakan bahasa PASCAL. 
Dalam PASCAL, prosedur didefinisikan sebagai suatu proses yang tidak 
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mengembalikan nilai. Sebagai gantinya di dalam C++ terdapat fungsi dengan tipe 
void, yang berarti tidak memiliki nilai balik (return value). Bentuk umumnya 
adalah sebagai berikut: 
 

void nama_fungsi (parameter1, parameter2,...){ 
    statement_yang_akan dilakukan; 
    ... 
    } 

Sedangkan bentuk umum pemanggilan sebuah fungsi yang sebelumnya telah 
didefinisikan adalah sebagai berikut: 

nama_fungsi (parameter1, parameter2,...); 
 
2.2. Fungsi dengan nilai balik 
Berbeda dengan fungsi yang bertipe void, fungsi ini berguna untuk melakukan 
suatu proses yang dapat mengembalikan sebuah nilai. Dalam membuat fungsi ini 
harus didefinisikan tipe data dari nilai yang akan dikembalikan. Berikut ini adalah 
bentuk umumnya: 
tipe_data nama_fungsi (parameter1, parameter2,...){  
 statement_yang_akan_dilakukan; 
 ... 
 return nilai_yang_akan_dikembalikan; 
 } 
Untuk pemanggilan sama seperti pada fungsi yang tidak mempunyai nilai balik. 
 
2.3. Lingkup variabel dalam fungsi: 
o Variabel lokal 

Variabel lokal merupakan variabel yang dideklarasikan dalam suatu blok 
tertentu dan hanya dikenal dalam blok fungsi tersebut. Varibel lokal akan 
dihapus dari memori jika proses sudah meninggalkan blok statement letak 
variabel lokalnya. 

o Variabel global 
Variabel global merupakan variabel yang dideklarasikan diluar blok fungsi 
dan bersifat dapat dikenal oleh semua bagian dari program. 

o Variabel static 
Variabel static merupakan variabel yang menahan nilainya sementara 
pemanggilan fungsi berlangsung. Variabel ini dapat dideklarasikan di dalam 
fungsi tertentu maupun di luar fungsi yang dideklarasikan di luar blok fungsi 
dan bersifat dapat dikenal oleh semua bagian dari program. 

 
III. PROGRAM PERCOBAAN 
      //Contoh 4.1 

#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
long int Deret(int X);  
void main() 
{ 
int N; 
long int hasil; 
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clrscr(); 
printf("Masukan nilai akhir deret = ");scanf("%d",& N); 
hasil = Deret(N); 
printf("\nNilai hasil penjumlahan deret = %d",hasil ); 
getch(); 
} 
long int Deret(int X) 
{ 
int i; 
long int Z=0; 
printf("Nilai i: "); 
for (i=1;i<=X;i++) 
{ 
Z+=i; //Z=Z+i 
printf("%d; ",i); 
} 
return(Z); 
} 
 
//Contoh 4.2 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
long int Deret(int X); 
void main() 
{ 
int N; 
long int hasil; 
clrscr(); 
printf("Masukan nilai akhir deret = 
");scanf("%d",&N); 
hasil = Deret(N); 
printf("\nNilai deret semula = %d",hasil); 
hasil = 0; 
hasil = Deret(N); 
printf("\nSekarang menjadi = %d",hasil); 
getch(); 
} 
 
long int Deret(int X) 
{ 
int i; 
static long int Z=0; 
printf("\nNilai 1 dan 2: "); 
for(i=1;i<=X;i++) 
{ 
Z+=i; //Z=Z+i 
printf("\n%d %d",i,Z); 
} 
return(Z); 
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} 
 
//Contoh 4.3 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
void f1(void); 
void main() 
{ 
int i=20; 
clrscr(); 
f1(); 
printf("i dalam main() = %d\n",i); 
f1(); 
} 
void f1(void) 
{ 
static int i=10; 
i++; 
printf("i dalam f1() = %d\n",i); 
getch(); 
} 
 
//Contoh 4.4 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
void ascii(int N,int M); 
void main() 
{ 
int A,B; 
clrscr(); 
printf("Angka awal ASCII: ");scanf("%d",&A); 
printf("Banyaknya kode: ");scanf("%d",&B); 
ascii(A,B); 
getch(); 
} 
 
void ascii(int N,int M) 
{ 
if(M>=0) 
{ 
if((M % 10)==0) printf("\n"); 
printf("%3d%2c ",N,N); 
M--; 
ascii(N+1,M); 
} 
} 
//Contoh 4.5 
#include<iostream.h> 
void Tulis10kali() { 
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 for (int C=0; C<10; C++){ 
  cout << “Praktikum C++”<<endl; 
 } 
} 
 
int main(){ 
 Tulis10kali(); 
 return 0; 
} 
 
//Contoh 4.6 
#include<iostream.h> 
int Tambahsatu(int x){ 
 int hasil; 
 hasil = x+1; 
 return hasil; 
} 
 
int main(){ 
int bilangan; 
int HASIL; 
cout <<"Masukan sebuah bilangan: "<<endl; 
cin>>bilangan; 
  HASIL = Tambahsatu(bilangan); 
  cout << "Nilai akhir: " << HASIL; 
  return 0; 
} 
 

IV. TUGAS LAPORAN 
 
 

 
 
 

1. Buatlah sebuah program daftar kode ASCII dan kode HEXA dalam 
bentuk fungsi. (kedua fungsi ada di dalam satu program). 

2. Buatlah flowchart dari program pada contoh 4.1 sampai 4.6. 


