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OPERATOR 

 

Operator atau tanda operasi adalah suatu tanda atau simbol yang 

digunakan untuk suatu operasi tertentu. Bahasa C menyediakan operator 

Pengerjaan, operator Aritmatika, operator tipe, operator hubungan, operator 

logika, operator bitwise, operator dan operator koma.  

 

Macam -macam Operator, Arah Proses dan jenjangnya. 

 

Kategori Operator Arah Proses Jenjang 

Kurung, indeks larik 

dan elemen struktur 

data 

()  [] . -> Kiri-Kanan 1 

Operator Unary ! ~ - ++ -- & * (tipe) 

sizeof 

Kanan-Kiri 2 

Operator Aritmatika 

perkalian, sisa 

Pembagian 

* ? % Kiri-Kanan 4 

Operator Aritmatika 

Pertambahan dan 

Pengurangan 

+ - Kiri-Kanan 4 

Operator Bitwise 

Pergeseran Bit 

<< >> Kiri-Kanan 5 

Operator Hubungan < <= >  >= Kiri-Kanan 6 

Operator Hubungan 

kesamaan dan 

ketidaksamaan 

== != Kiri-Kanan 7 

Operator Bitwise AND & Kiri-Kanan 8 

Operator Bitwise XOR ^ Kiri-Kanan 9 

Operator Bitwise OR   Kiri-Kanan 10 

Operator Kondisi AND && Kiri-Kanan 11 



Kategori Operator Arah Proses Jenjang 
Operator Kondisi OR  Kiri-Kanan 12 

Operator Ternary ?  Kanan-Kiri 13 

Operator Pengerjaan 

Aritmatika 

= += -+ *= /+ %= Kanan-Kiri 14 

Operator Pengerjaan 

Bitwise 

&= ^=  = <<= >>= Kanan-Kiri 15 

Operator Koma ' Kiri-Kanan 16 

 

 Tabel diatas menunjukan macam-macam operator yang disediakan oleh 

bahasa C. Di tabel ini arah dari proses menunjukan bagaimana hubungan antara 

operand-operand di operator akan diproses, mulai dari yang sebelah kiri 

operatornya ke arah kana atau sebaliknya. Misalnya ungkapan A/B, maka yang 

akan dibagi oleh B adalah A, berarti operator '/' mempunyai arah proses dari kiri 

ke kanan. Sedangkan operator '=' mempunyai arah dari kana ke kiri, misalnya 

ungkapan B=5 menunjukan nilai 5 diberikan ke varibel B, bukan sebaliknya. 

 Jenjang menunjukan operator mana yang akan dikerjakan terlebih dahulu 

jika dalam suatu ungkapan melibatkan lebih dari satu macam operator. Jenjang 

dengan nomor 1 adalah jenjang yang tertinggi. Misalnya ungkapan x=B+A 

melibatkan dua buah operator; operator aritmatika '+' mempunyai jenjang yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan operator pengerjaan '=', sehingga ungkapan B+A 

akan dikerjakan terlebih dahulu dan kemudian hasilnya diberikan ke variabel X. 

 Operator-operator '()', '[]', dan '->' merupakan operator-operator dengan 

jenjang tertinggi. Operator '()' dapat digunakan untuk merubah jenjang menjadi 

jenjang tertinggi. Misalnya ungkapan A+B/C mempunyai arti B dibagi C terlebih 

dahulu (jenjang operator '/' dari jenjang operator operator '+') dan kemudian 

hasilnya ditambahkan dengan A. Jika dimaksudkan hasil dari A+B dibagi nilai C, 

maka dapat dituliskan (A+B)/C. Operator '[]' digunakan dilarik untuk menyambut 

suatu indeks urutan dari elemen lariknya. Bahasa C menganggap '[]' sebagai 

operator, sedagkan bahasa pemrograman yang lainnya menganggap bukan 

sebagai operator. Operator '.' (titik) dan operator '->' (garis dan lebih besar, 

maksudnya adalah panah) digunakan untuk menunjukan elemen dari suatu 

struktur data. 



 Operator Aritmatika (Arithmetic operator) 
 

Operator Fungsi 

 

Jenjang 

* 

/ 

% 

+ 

- 

Perkalian 

Pembagian 

Pembagian modulo (Sisa pembagian) 

Pertambahan 

Pengurangan 

3 

3 

3 

4 

4 

 

Jenjang menunjukan operator mana yang akan diproses terlebih dahulu. Misalnya 

operator '/' (jenjang 3) akan diproses terlebih dahulu dibandingkan operator '+' 

(jenjang 4) Untuk jenjang yang sama, operator yang diproses terlebih dahulu 

adalah yang berada diposisi lebih kiri. 

 

*Untuk merubah jenjang dapat digunakan tanda kurung '()'. Contoh: 

 

                                                B 

A+B/C+D mempunyai arti A +   +D  

                                                C                                      

 

Untuk merubah jenjang dapata digunakan tanda '()' sebagai berikut: 

 

(A+B)/(C+D) mempunyai arti A + B 

                                                      C + D 

 

Operator '*' digunakan untuk perkalian dan operator '/' digunakan untuk 

pembagian. Operator pembagian '/' jika digunakan untuk nilai - nilai integer akan 

memberikan hasl nilai bulat, walaupun tipe varibel penerima adalah pecahan, 

karena bilangan bulat yang dibagi bilangan bulat akan menghasilkan bilangan 

bulat terlebih dahulu sebelum ke diberikan ke variabel pecahan. 

 



Contoh Program: 

 

 

                      

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#include <stdio.h> 

main() 

{ 

int x,y; 

x = 7; 

z = 3; 

float z; 

z = x/y; 

/* x dan y adalah tipe integer, sehingga hasil 7 dibagi dengan 3 adalah didaptkan 
nilai integer jg, yaitu 2. Nilai ini kemudian baru dipindahkan ke varibel z. 
Walaupun variabel z bertipe float, tapi karena hasil pembagian sudah berbentuk 
integr, maka hasil akhir di variabel z juga berupa nilai bulat */ 

printf("Nilai z =  %f", z); 

} 

Maka outputnya : 

Nilai z = 2.000000 



 Operator modulus hanya digunakan untuk nilai - nilai integer saja dan tidak 

dapat digunakan untuk nilai operasi pecahan (tipe float, double atau long double). 

Operator ini menghasilkan sisa dari pembagian (remainder) dari dua buah integer. 

 

Contoh: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#include <stdio.h> 

main() 

{ 

int x,y,z; 

x=7; 

y=3; 

z=x%y; 

printf("Nilai z = %d\n",z); 

} 

Jika program dijalankan maka akan didapat hasil: 

Nilai z = 1 



Operator-operator aritmatika melibatkan operasi dua buah operan. Seringkali 

operand-operand yang digunakan di operator aritmatika mempunyai tipe data 

yang berbeda, misalnya operand tipe data integer dioperasikan dengan operand 

tipe data pecahan. Hal semacam ini dapat memberikan hasil yang tidak sesuai 

dengan yang diinginkan oleh pembuat program. Untuk menghindari hal yang 

tidak diinginkan, berikut ini adalah pedoman bagaimana kompailer C akan 

mengoprasikan operand yang berbeda tipe ; 

1. Tipe char akan dikonversikan ke tipe int. 

2. Tipe float akan dikonversikan ke tipe double. 

3. Jenjang tertinggi adalah mulai dari long double, double, long int, unsign int 

dan int. Ini   bearti jika tipe double dioperasikan dengan tipe int misalnya, 

maka hasilnya adalah tipe double sebagai jenjang yang lebih tinggi. 

 

Misalnya: 

int I: 

char X; 

float F,X; 

X=I*C/F; 

Hasil ungkapan ini adalah tipe double, karena varibel c bertipe char akan 

dikonversikan terlebih dahulu menjadi tipe int dan kemudian dikalikan dengan 

varibel I yang bertipe int, hasilnya adalah tipe int. Varibel F akan dikonversikan 

terlebihdahulu ke tipe double. Hasil perkalian sebelumnya yang bertipe int dibagi 

dengan tipe double akan dihasilkan tipe double. 

 

 

 



 OPERATOR UNARY 

 Operator UNARY merupakan operator yang hanya menggunaka sebuah 

operand saja(bandingkan dengan operator-operator lain yang menggunakan dua 

buah operand). Operator unary yang umum digunakan di bahasa-bahasa 

pemrograman komputer adalah operator unary minus ('-'). Operator Unary ini 

ditulis sebelum operandnya. Operator unary '-' berbeda dengan operator 

aritmatika '-' yang membutuhkan dua buah operand, yaitu nilai operan yang 

pertama akan dikurangi dengan operand yang kedua. Bahasa C tidak hanya 

menyediakan unary '-' saja, tetapi menyediakan operator-operator yang lainnya. 

 

Operator-operator Unary 

Operator Arti 

- Unary minus 

++ Peningkatan dengan penambahan nilai 1 

-- Penurunana dengan pengurangan nilai 1 

(tipe) Cast 

Sizeof Ukuran dari operand dalam byte 

! Unary NOT 

~ Operator unary komplemen satu (bitwise NOT) 

& Menghasilkan alamat memory operand (operator pointer) 

* Menghasilkan nilai pengenal di alamatnya (operator pointer) 

 

 Operator Unary Minus 

 Operator unary minus '-' diberikan untuk memberi nilai minus suatu nilai 

numerik (bukan untuk pengurangan). Misalnya ungkapan A+-B*C akan diartikan 

sebagai A+(-B)*C. Operator Unary mnus '-' ditulis dimuka operandnya. Penulisan 

operator unary '-' dengan operator yang lainnya dapat diberi jarak spasi ataupun 

tidak menggunakan spasi. Penulisan seperti A-B*C bearti adalah A + - B * C. 

penulisan seperti A--B*C bearti A - (-B) * C. 



 Operator Unary ++ (Increment) dan --(Decrement). 

 Operator unary '++' dan operator unary '--' merupakan operator khusus 

yang ada di C dan jarang dijumpai dibahasa yang lain. Operator  '++' akan 

menambah nilai numerik 1 ke pengenal yang menggunakannya dan operator '--' 

akan mengurangi dengan nilai numerik 1 untuk pengenal yang menggunakannya. 

Operator unary ini dapat ditulis sesudah atau sebelum operandnya. 

Misalnya :  

x= x+1 dapat ditulis x++ / ++x. Dan x-1 dapat ditulis x = x-- / --x. Operator ini 

banyak dijumpai di statmen for yang berbentuk sebagai berikut: 

for(I=1; I<10: I=I+1) dapat ditulis dengan operator '++' sebagai for(I=1; I<10; I++) 

Operator '++' dan operator '--' yang digunakan di suatu ungkapan akan bearti lain 

jika dituliskan sebelum atau sesudah operandnya. Bandingkan dua buah operasi 

berikut : 

 

X=5; 

A=X++; 

X=5; 

A=++X 

Hasil: 

X=6 dan A=5 

Hasil: 

X=6 dan A=6; 

 

Pada contoh disebelah kiri, nilai A akan berisi nilai X terlebih dahulu  sebelum X 

ditambah 1 dan setelah itu X ditambah dengan nilai 1. Untuk contoh disebelah 

kanan, nilai X akan ditambah bertambah dengan nilai 1 terlebih menjadi nilai 6 

dan kemudian baru diisikan ke nilai A. 

 

 

 



Contoh program menggunakan Increment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#include <stdio.h> 
main() 
{ 
int i, 
clrscr(); 
for(i=0;i<5;i++) 
/*pengulangan diproses sebanyak 0 sampai 4, Dengan menggunakan 
operator Increment */ 
{ 
printf(“%d\n”,i); 
} 
} 

output: 
0 
1 
2 
3 
4 



Contoh program menggunakan Decrement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#include <stdio.h> 
main() 
{ 
int i, 
clrscr(); 
for(i=5;i>1;i--) 
/*pengulangan diproses sebanyak 5 sampai 1, Dengan menggunakan 
operator Decrement */ 
{ 
printf(“%d\n”,i); 
} 
} 

output: 
5 
4 
3 
2 
1 

 

 



 Operator Pengerjaan (Assigment Operator) 

  

 Operator pengejaan (assigment operator) adalah suatu operator yang  

digunakan untuk memindahkan nilai dari suatu ungkapan ke suatu pengenal. 

Operator pengerjaan mempunyai jenjang 14. Operator pengerjaan yang umum 

digunakan pada bahasa -bahasa pemrograman komputer, termasuk dalam bahasa 

C adalah operator pengerjaan sama dengan '='. Misalnya statemen pengerjaan 

sebagai berikut : 

 

fahrenheit = celcius*1.8+32; 

 

Maka  '=' adalah operator pengerjaan yang akan memberikan nilai ungkapan 

celcius*18+32 ke variabel fahrenheit. 

 Bahasa C memungkinkan dibentuknya statemen pengerjaan menggunakan 

operator pengerjaan jamak dengan bentuk sebagai berikut: 

 pengenal1= pengenal 2 = ....=ungkapan; 

Misalnya statmen pengerjaan sebagai berikut: 

 A = B =15; 

Maka nilai variabel A akan sama dengan nilai variabel B akan sama dengan 15. 

 Disamping operator pengerjaan '=', bahasa C menyediakan beberapa 

operator pengerjaan lain. 

 

Operator-Operator Pengerjaan 

 

Operator Contoh Ekuivalen dengan 

= A = B + C Mengerjakan B + C ke A 

+= A += 1 A = A + 1 

-= A -= B A = A – B 

*= A *= B A = A * B 

/= A /= B A = A / B 

%= A %= B A = A % B 

 



Misalnya variabel I dan J adalah varibel-variabel tipe integer dengan nilai awal 

keduanya adalah 10. Stamen-statmen berikut ini menggunakan variabel-variabel I 

dan J dan dari Hasil ungkapannya. : 

 

Statment Ekuivalen Dengan Hasil Ungkapan 

I +=3; I = I + 3; I = 10 + 3 = 13 

I-=2 I = I- 2; I = 10 -2 = 8 

I*=J/2; I = I * (J/2); 1 = 10 *(10/2) = 50 

I/=J-8; I = I / (J-8); I  = 10 / (10-8) = 5 

 

Dari tabel terlihat bahwa operator pengerjaan memiliki jenjang yang lebih rendah 

dibandingkan dengan operator aritmatika. Ini bearti operator aritmatika akan 

dikerjakan terlebih dahulu dengan demikian ungkapan I *= J/2 mempunyai arti 

sama dengan I *= (J/2), karena ungkapan (J/2) akan diproses terlebih dahulu. 

 

Contoh: 

 

Berikut ini adalah beberapa statmen-statmen pengerjaan yang menggunakan 

operator-operator pengerjaan dan operator-operator aritmatika serta 

ekuivalennya. 

 

Statment Pengerjaan Ekuivalen Dengan 

A += B + C / D + E; A = A  + (B  +(C/D) + E); 

A += B + C / (D + E); A = A + (B + C / (D+E)); 

A += (B + C) / D + E A = A + (((B+C)/D) + E); 

A +=(B + C) / (D + E); A = A + ((B+C)  / (D+E));  

 

 

 

 

 

 



CONTOH Program Operator Pengerjaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUTPUTNYA 

 

 
 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

 

int main(int argc, char *argv[])  

{ 

 int x,y; 

 printf("Masukan nilai cm : "); 

 scanf("%d",&x); 

 y = x/100; 

 printf("Meter = %i",y); 

 } 



 Operator Logika 

 

Operator Logika (logical operator) adalah operator yang digunakan untuk 

membandingkan logika hasil dari operator - operator hubungan. Operator logika 

membandingkan dua buah nilai logika yang hanya dapat menghasilkan nilai benar 

(true) dan salah (false). 

 

Operator - operator Logika 

 

Operator Jenjang Arti 

&& 11 Logika DAN (AND) 

!! 12 Logika ATAU (OR) 

 

Selain dua buah operator logika ini, operator unary '!' (logika NOT) dapat 

digunakan untuk operasi logika. Operasi unary '!' hanya menggunakan sebuah 

oprand dan digunakan untuk membalik hasil logika dari logika benar menjadi 

logika salah begitupun sebaliknya. 

 

Contoh:  

 

Nilai A adalah 5, Nilai B adalah 7 dan Nilai C adalah 'a'. Beberapa ungkapan logika 

yang menggunakan variabel-variabel ini hasilnya tampak sebagai berikut. 

 

Ungkapan Logika Hasil Nilai 

A+B>=10 && ! (C=='A') Salah 0 

A+B>10 && C=='A' Benar 1 

 

Operator logika banyak digunakan untuk penyelesaian kondisi yang rumit dengan 

statment if, do-while, while. 

 


