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BAB VII 
OPERASI KARAKTER DAN STRING 

 
 

7.1 Operasi String  
Fungsi-fungsi pustaka untuk operasi string tersimpan dalam header file string.h. 
1. strcpy() 
 Berfungsi untuk menyalin suatu string asal ke variable string tujuan. 
 Bentuk umum : strcpy(var_tujuan, string_asal); 

2. strlen() 
 Berfungsi untuk memperoleh jumlah karakter dari suatu string. 
 Bentuk umum : strlen(string); 

 
Contoh 7.1 
#include “stdio.h” 
#include “conio.h” 
#include “string.h” 
void main(){  
char nama[25]; 
strcpy(nama, “Achmad Solichin”); 
printf(“\nNama : %s\n”, nama); 
printf(“Banyaknya karakter nama Anda adalah: %i”, strlen(nama)); 
getch(); 
} 
 
Jika program Contoh 7.1 dijalankan, hasilnya adalah sebagai berikut: 
 
Nama : Achmad Solichin 
Banyaknya karakter nama Anda adalah: 15 
 
 
3. strcat() 
 Digunakan untuk menambahkan string sumber ke bagian akhir dari string 

tujuan. 
 Bentuk umum : strcat(tujuan, sumber); 

4. strupr() 
 Digunakan untuk mengubah setiap huruf dari suatu string menjadi huruf 

capital. 
 Bentuk umum : strupr(string); 

5. strlwr() 
 Digunakan untuk mengubah setiap huruf dari suatu string menjadi huruf 

kecil semua. 
 Bentuk umum : strlwr(string); 
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Contoh 7.2 
#include “stdio.h” 
#include “conio.h” 
#include “string.h” 
void main() 
{  
char satu[40] = “Jurusan Manajemen Informatika”; 
char dua[40] = “STMIK Triguna Dharma”; 
clrscr(); 
strcat(satu, dua); 
printf(“Hasil penggabungannya : %s\n”, satu); 
printf(“Jika diubah menjadi huruf kapital semua :\n”); 
printf(“%s\n”, strupr(satu)); 
printf(“Jika diubah menjadi huruf kecil semua :\n”); 
printf(“%s”, strlwr(satu)); 
getch(); 
} 
Jika program Contoh 7.2 dijalankan, hasilnya adalah sebagai berikut: 
 
Hasil penggabungannya : Jurusan Manajemen InformatikaSTMIK 
Triguna Dharma 
Jika diubah menjadi huruf kapital semua : 
JURUSAN MANAJEMEN INFORMATIKASTMIK TRIGUNA DHARMA 
Jika diubah menjadi huruf kecil semua : 
jurusan manajemen informatikastmik triguna dharma 
 
 
 
6. strcmp() 
 Digunakan untuk membandingkan dua buah string. 
 Hasil dari fungsi ini bertipe integer dengan nilai : 

a. Negative, jika string pertama kurang dari string kedua. 
b. Nol, jika string pertama sama dengan string kedua 
c. Positif, jika string pertama lebih besar dari string kedua. 

 Bentuk umum : strcmp(string1, string2); 
 
Contoh 7.3 
#include “stdio.h” 
#include “conio.h” 
#include “string.h” 
void main(){  
char string1[5], string2[5]; int hasil; 
clrscr(); 
printf(“Masukkan string 1 : “); scanf(“%s”, &string1); 
printf(“Masukkan string 2 : “); scanf(“%s”, &string2); 
hasil = strcmp(string1, string2); 
if(hasil > 0) 
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printf(“%s > %s”, string1,string2); 
else 
if(hasil == 0) 
printf(“%s = %s”, string1, string2); 
else 
printf(“%s < %s”, string1, string2); 
getch(); 
} 
Jika program Contoh 7.3 dijalankan, hasilnya adalah sebagai berikut: 
 
Hasil penggabungannya : Jurusan Manajemen InformatikaSTMIK 
Triguna Dharma 
Jika diubah menjadi huruf kapital semua : 
JURUSAN MANAJEMEN INFORMATIKASTMIK TRIGUNA DHARMA 
Jika diubah menjadi huruf kecil semua : 
jurusan manajemen informatikastmik triguna dharma 
 
 
 
 
 
7.2 Operasi Karakter  
Fungsi-fungsi pustaka untuk operasi karakter tersimpan dalam header file 
ctype.h. 
1. islower() 
 Fungsi akan menghasilkan nilai benar (bukan nol) jika karakter 

merupakan huruf kecil. 
 Bentuk umum : islower(char); 

2. isupper() 
 Fungsi akan menghasilkan nilai benar (bukan nol) jika karakter 

merupakan huruf kapital. 
 Bentuk umum : isupper(char); 

3. isdigit() 
 Fungsi akan menghasilkan nilai benar (bukan nol) jika karakter 

merupakan sebuah digit. 
 Bentuk umum : isdigit(char); 

4. tolower() 
 Fungsi akan mengubah huruf capital menjadi huruf kecil. 
 Bentuk umum : tolower(char); 

5. toupper() 
 Fungsi akan mengubah huruf kecil menjadi huruf kapital. 
 Bentuk umum : toupper(char); 
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Contoh 7.4 
#include “stdio.h” 
#include “conio.h” 
#include “ctype.h” 
void main() 
{  
char karakter; 
clrscr(); 
printf(“Masukkan sebuah karakter : “);  
karakter = getche(); 
if(isupper(karakter))  
/* periksa apakah “karakter” adalah huruf kapital */ 
{  
puts(“ adalah huruf besar”); 
printf(“Huruf kecilnya adalah : %c”, tolower(karakter)); 
} 
else 
if(islower(karakter))  
/* periksa apakah “karakter” adalah huruf kecil */ 
{  
puts(“ adalah huruf kecil”); 
printf(“Huruf besarnya adalah : %c”, toupper(karakter)); 
} 
else 
if(isdigit(karakter))  
/*periksa apakah “karakter” adalah digit */ 
puts(“ adalah karakter digit”); 
else 
puts(“ bukan huruf besar, huruf kecil atau digit”); 
getch(); 
} 
 
Jika program Contoh 7.4 dijalankan, hasilnya adalah sebagai berikut: 
 
Hasil penggabungannya : Jurusan Manajemen InformatikaSTMIK 
Triguna Dharma 
Jika diubah menjadi huruf kapital semua : 
JURUSAN MANAJEMEN INFORMATIKASTMIK TRIGUNA DHARMA 
Jika diubah menjadi huruf kecil semua : 
jurusan manajemen informatikastmik triguna dharma 
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7.3 Latihan  
1. Buatlah program untuk menginput sebuah karakter, dan kemudian 

memeriksa apakah karakter yang diinput tersebut adalah huruf atau angka. 
Jika yang diinput adalah huruf, periksalah apakah huruf besar atau kecil, jika 
huruf besar maka konversilah ia ke huruf kecil, sebaliknya konversi ke huruf 
besar jika yang diinput adalah huruf kecil. Jika yang diinput adalah angka, 
maka tentukan apakah angka tersebut adalah kelipatan 2 atau tidak.  

2. Buatlah program untuk menginput dua buah data string, kemudian gabung 
kedua string tersebut, dan ubah hasil gabungannya menjadi huruf kapital 
semua. 
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