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Diktat Pelatihan Olimpiade Komputer 

Oleh Fakhri 

 

Pertemuan ke – 4 : 

“Perulangan / Looping” 

 

Perulangan atau looping digunakan dalam menginstruksikan komputer dalam menjalankan 
pernyataan – pernyataan yang kita berikan secara berulang – ulang.  

 

4.1 For – to – do 

For-to-do digunakan untuk mengulangi pernyataan hingga batas angka yang kita berikan. For-to-do 
menggunakan satu variabel yang diberi nilai dan diberi nilai berulang-ulang. Peruangan akan 
berhenti hingga nilai variabel tersebut mencapai batas angka yang kita berikan. Syntaxnya : 

 for <variabel> := <nilai awal/minimal> to <nilai akhir/maskimal>  do 
  begin 
  <pernyataan/instruksi>; 
  <pernyataan/instruksi>; 
  end; 

jika pernyataan atau instruksi tunggal, bisa seperti ini : 

 for <variabel> := <nilai awal/minimal> to <nilai akhir/maksimal>  do  
  <pernyataan/instruksi>; 

   

Sebagai contoh, jika kita ingin menulikan hello world sebanyak sepuluh kali, maka flowchartnya : 
 

 

 

 

 

Lalu program pascal dari flowchart di atas adalah: 

 

 var 

i : integer; 

begin 

for i:= 1 to 10 do 

 writeln(‘Hello World’); 

end. 

(Program Contoh 1) 

 

hingga 10 kali 

Tulis ‘Hello World’ 
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Mengapa menggunakan variabel i ??  
variabel i digunakan sebagai indikator atau penanda berhentinya perulangan. Untuk program di atas, 
yaitu perulangan terakhir yaitu ketika i bernilai 10. Jadi proses yang terjadi sebenarnya adalah 
seperti ini (dalam flowchart) : 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
dari sostem for-to-do yang tergambar dari flowchart di atas, maka dapat dibuat program seperti 
berikut : 

 
 var 
 i : integer; 
 begin 
 for i:= 1 to 10 do 
  write(i);  
 end. 

(Program Contoh 2) 

Output program ini adalah 

 12345678910 

Output seperti di atas dapat diperoleh karena adanya proses peningkatan nilai variabel i seperti yang 

tergamber pada flowchart makna for-to-do. 

For-to-do juga bisa dibuat melalui nilai awal yang lebih besar dari nilai akhir atau malalui penurunan 

nilai variabel. Tetapi ada sedikit perubahan menjadi seperti berikut : 

 for <variabel> := <nilai awal/maksimal> downto <nilai akhir/minimal>  do 
  begin 
  <pernyataan/instruksi>; 
  <pernyataan/instruksi>; 
  end; 

jika pernyataan atau instruksi tunggal, bisa seperti ini : 

 for <variabel> := <nilai awal/maksimal> downto <nilai akhir/minimal>  do  
  <pernyataan/instruksi>; 

perubahan yang sudah pasti yaitu proses perubahan nilai variabel akan menurun dari nilai meksimal 

ke minimal, lalu indikator agar perulangan berhenti adalah jika nilai variabel lebih kecil dari nilai 

minimal. 

hingga i > 10 

Tulis ‘Hello World’ 

i=1 

i=i+1 

Yang berwarna merah 
merupakan makna dari  
tulisan for i:= 1 to 10 do , 
yaitu menggunakan sebuah 
variabel (di contoh ini i) yang 
nilainya terus ditingkatkan 
dari nilai awal/minimal 
hingga melewati nilai 
akhir/maksimal 
maksimalnya.  
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<nilai awal/maksimal>  dan <nilai akhir/minimal>  dapat diganti menjadi variabel yang bernilai angka 

atau char. Jika menggunakan char, untuk huruf kecil nilai ’a’ akan lebih kecil daripada ‘b’, untuk 

huruf kapital nilai ‘A’ lebih kecil daripada ‘B’, dan nilai huruf kapital lebih kecil daripada nilai huruf 

kecil. 

4.2 Nested For / For bersarang 

Sama seperti if/percabangan, for-to-do juga dapat bersarang, yaitu terdapat for-to-do di dalam 

sebuah  for-to-do. Dapat dilihat pada contoh berikut : 

var 
i,j : integer; 
begin 
for i:= 1 to 10 do 
 begin 
 for j:=1 to 10 do 
  write(i); 
 writeln; 
 end; 
end. 

(Program Contoh 3) 

Program di atas akan memberi output : 

12345678910 
12345678910 
12345678910 
12345678910 
12345678910 
12345678910 
12345678910 
12345678910 
12345678910 
12345678910 

Lalu contoh lain : 

var 
i,j : integer; 
begin 
for i:= 1 to 10 do 
 begin 
 for j:=1 to i do 
  write(i); 
 writeln; 
 end; 
end. 

(Program Contoh 4) 

Outputnya : 
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1 
12 
123 
1234 
12345 
123456 
1234567 
12345678 
123456789 
12345678910 

Dari contoh – contoh di atas dapat dilihat bahwa ditiap perulangan variabel i dilakukan perulangan 

untuk variabel j. 

 

4.3 while-do 

While-do digunakan untuk mengulangi statement hingga syarat while terpenuhi. Syarat while 

memiliki nilai boolean, sehingga nilai – nilai yang dapat menjadi indikator pemberhentiannya juga 

harus bernilai boolean seperti perbandingan angka, persamaan boolean, dan lainnya. Syntaxnya : 

 while <kondisi terpenuhi>  do 
  begin 
  <pernyataan/instruksi>; 
  <pernyataan/instruksi>; 
  end; 

jika pernyataan atau instruksi tunggal, bisa seperti ini : 

 while <kondisi terpenuhi>  do 
  <pernyataan/instruksi>; 

Contoh programnya : 

var 
i : integer; 
begin 
i :=1; 
while (i <= 10) do 
 write(i);  
end.  

(Program Contoh 5) 

 

Program di atas memiliki fungsi, cara kerja, dan flowchart yang sama persis dengan program contoh 

satu bagian for-to-do berikut 

While akan terus melakukan perulangan selagi syarat / kondisi terpenuhi atau bernilai true, dan 

berhinti jika saat pemeriksaan kondisi, nilai dari kondisi/syarat adalah false.  

While-do memiliki posisi pemeriksaan kondisi di awal, sama seperti for-to-do sehingga statement 

yang terdapat di dalam perulangan hanya dapat diakses jika kondisi terpenuhi layaknya if-then. 
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While memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi dibanding for-to-do karena while-do memiliki kondisi 

perulangan yang berupa boolean, sehingga apapun kondisi yang diberikan, selagi itu persamaan 

yang bernilai boolean, perulangan dapat dilakukan.  

 

4.4. repeat-until 

Repeat until melakukan perulangan hingga syarat/kondisi telah terpenuhi, atau selagi syarat/kondisi 

belum terpenuhi. Syntaxnya : 

 repeat  
  <pernyataan/instruksi>; 
  <pernyataan/instruksi>; 
 until <kondisi terpenuhi> ; 

repeat-until tidak perlu menggunakan begin-end untuk berapapun pernyataannya. 

Contoh programnya : 

 var 
 i : integer; 
 begin 
 i := 1;  
 repeat 
  writeln(‘Hello World’); 
  i := i +1;   
 until i > 10; 
 end;  

(Program Contoh 6) 

 

program di atas memiliki output yang sama dengan (Program Contoh 1), tetapi memiliki cara kerja 

yang berbeda. Pada repeat-until, bagian pemeriksaan perulangan terletak diakhir perulangan, 

sehingga instruksi/statement di dalam perulangan akan dijalankan sekali lalu diperiksa. Jika kondisi 

belum terpenuhi maka program akan melakukan perulangan hingga kondisi terpenuhi. Di dalam 

flowchartnya : 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hingga i > 10 

Tulis ‘Hello World’ 

i=i+1 

i=1 

Tulis ‘Hello World’ 

Yang berwarna merah 
merupakan bagian yang 
otomatis terlaksana diawal 
perulangan repeat-until 
karena perulangan akan 
melakukan instruksinya 
sekali lalu melakukan 
pemeriksaan di akhir.  
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4.5 Soal dan Latihan 

1. Tuliskan program untuk menghitung FPB (faktor persekututan terbesar) dari dua bilangan 

bulat. Input berupa dua bilangan bulat integer. Lalu output merupakan satu bilangan integer 

yang merupakan fpbnya.  

Input : 

4 8 

Output : 

4 

PETUNJUK : FPB dari a dan b sama dengan FPB dari b dan a mod b, lalu FPB dari a dan nol 

adalah a. Jadi FPB (4,8) = FPB (8,4 mod 8) = FPB (8,4) = FPB(4, 8 mod 4) = FPB(4,0) = 4. 

FPB (32,12) = FPB(12, 8) = FPB(8,4)=FPB(4,0) 

2. Tuliskan program pola dengan satu input seperti yang ada pada contoh di bawah ini : 

Input: 

5 

Output: 

1 

12 

123 

1234 

12345 

 

Input : 

9 

Output: 

1 

12 

123 

1234 

12345 

123456 

1234567 

12345678 

123456789 

 

3. Tuliskan program pencari rata rata dari seluruh input masukan yang ada. Pada saat input, 

user dapat memasukkan angka berapapun banyaknya (total maksimal selruh jumlah angka 

kecil dari 2 milyar) dengan diakhiri angka -999. Setelah itu program akan mengoutputkan 

nilai rata-ratanya.   

Input: 

2 

2 

2 

2 
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2 

2 

2 

2 

-999 

Output: 

2 

 

Input: 

2 

4 

6 

8 

2 

4 

6 

8 

-999 

Output : 

5 


